
  رســول سنائی راد/ یک چهره رســانه ای آشنا و منتسب به تیم 
رسانه ای دولت با فرصت تلقی کردن مواضع تهاجمی ترامپ، رئیس جمهور 
تازه کار آمریکا که از او چهره ای بی منطق و خطرآفرین ساخته، برای  تحریک 
رقبای سیاسی به واکنش های سیاسی  در برابر مواضع ترامپ، امکان تولید 
دوقطبی جنگ و صلح را مطرح کرده که می تواند کاربرد سیاسیـ  انتخاباتی 

به نفع جریان سیاسی حاکم داشته باشد.
به زعم او هرگونه پاسخگویی و واکنش جریان رقیب را باید در افکار 
عمومی جنگ طلبی و نماد حرکت به سمت جنگ و خطر برای زندگی مردم 
دانســت و در مقابل، جریان حاکم را که سابقه مذاکره و پذیرش برجام را 
دارد، نماد صلح و دوری از جنگ معرفی کرد که هم دارای توان مذاکره و 

هم گرایش صلح خواهانه و دوری از جنگ است.
این در حالی است که این دوقطبی کاذب سیاسی که بر مفروضات غلط 
و تعمداً راست نمایانه پایه گذاری شده، می تواند خروجی های مغایر با منافع 

ملی داشته باشد که عبارتند از:
۱ـ ایجاد احساس ناامنی و انتقال آن به جامعه که نتیجه آن نگرانی 
نســبت به آینده و عدم اطمینان در بازار، رکود در سرمایه گذاری و ادامه 

وضع بد معیشتی از جمله تداوم شرایط نامناسب اشتغال است.
۲ـ کمک به اهداف صهیونیست ها و سعودی ها که تالش می کنند با 
بهره گیری از روحیات جنجالی ترامپ، از آن برای پیشبرد اهداف منطقه ای 
خود و علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند. همان گونه که تشدید 
تحرکات البی صهیونیستی و پرداخت رشوه های آل سعود برای دستیابی به 

چنین اهدافی در هفته های گذشته جزء اخبار رایج بوده است.
۳ـ تشــویق اتاق های فکر متصل به البی صهیونیستی و  بهره مند 
از رشوه های آل ســعود در تشدید جنگ روانی و القای احساس موفقیت 
آمریکایی ها در ایجاد شکاف در ایران اسالمی با استفاده از ابزار فشار که 

متکی به تهدید و اتخاذ ژست تهاجمی است.
بنابراین می توان این سناریوی کثیف سیاسی، یعنی دوقطبی سازی 
کاذب جنگ و صلح را که با اهداف جناحی و انتخاباتی دنبال می شود، در 
خدمت صهیونیســت ها، آل سعود و  تازه به دوران رسیده های آمریکایی 
برشمرد که امروز به شدت به این فضای سیاسیـ  روانی و تحریک آمریکا 

به اتخاذ مواضع تهاجمی علیه جمهوری اسالمی ایران نیاز دارند.
حال آنکه واقعیت های مربوط به آمریکا از عدم آمادگی و توانایی آمریکا 

برای ورود به جنگی جدید حکایت دارد؛ واقعیت هایی همچون:
۱ـ تحمل ناپذیر بودن  هزینه های سنگین جنگ طلبی آمریکا در منطقه 
غرب آسیا که به اذعان رئیس جمهور فعلی آمریکا شش تریلیون دالر بوده 
که چنانچه نصف این رقم به مســائل داخلی آمریکا اختصاص می یافت، 

بسیاری از مشکالت این کشور را مرتفع می کرد.
۲ـ عدم امکان اجماع سازی آمریکا در جهان برای جنگ جدید که نه 
تنها کشورهای اروپایی ، چین و روسیه از همراه شدن با آمریکا خودداری 
می ورزند، بلکه بسیاری از نخبگان داخل آمریکا نیز در مقابل چنین تصمیم 

پرهزینه و خطرناکی مقاومت می کنند.
۳ـ پیامدهای شــرایط وخیم اقتصادی بر نیروهای مسلح آمریکا که 
اعتراف CNN مبنی بر قادر نبودن دوسوم هواپیماهای جنگی روی ناوهای 
آمریکایی به پرواز، تنها گوشه ای از این واقعیت است که تالش اوباما برای 
پرهیز از ورود به جنگ جدید و سر دادن شعارهای ضد جنگ در انتخابات 

از سوی او و ترامپ همین واقعیت را تأیید می کند.
۴ـ اولویت داشــتن حل مسائل داخلی آمریکا برای دولت فعلی این 
کشــور که هم شــعار انتخاباتی  ترامپ بوده و هم رأی دهندگان با تصور 

بازگشت او به حل مسائل داخلی به وی رأی داده اند.         
                          ادامه در صفحه۳
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

یادداشت
پشت پرده اهدای نشان افتخار

 محمدرضا بلوردی/ هفته گذشــته مایکل پمپئو، رئیس ســازمان 
اطالعاتی آمریکا )ســیا( در دیداری که در ریــاض با محمدبن نایف،  ولی عهد 
عربستان سعودی داشت، نشــان افتخار این سازمان، موسوم به نشان »جرج 
تنــت« را به وی اعطا کرد. مدالی که ادعا شــده اســت به دلیل فعالیت های 
اطالعاتی برجســته بن نایــف در مبارزه با تروریســم و تأمین امنیت و صلح 
جهانی به او داده شــده اســت. این اقدام مقامات آمریکایی و ضد تروریست 
خوانــدن هم پیمــان منطقه ای خود در حالی صورت می گیرد که عربســتان 
و آمریکا حامیان تروریســم در منطقه و جهان هســتند و در سال های اخیر 
فعالیت های خــود را در حمایت از گروه های تروریســتی در منطقه افزایش 
داده اند؛ حمایت از گروه های تروریســتی در سوریه و عراق و همچنین تجاوز 
به یمن و کشــتار هزاران نفر از مردم این کشــورها از جمله مواردی است که 
در ســال های اخیر  رژیم ســعودی با هماهنگی آمریکا در منطقه  انجام داده

است.
فارغ از این مســائل، اقدام رئیس سرویس اطالعاتی دولت جدید ایاالت 
متحده را می توان از منظر های مختلفی بررسی کرد که بخشی از آن به اختالفات 
موجود بین جریان های قدرت در عربستان سعودی و رقابت هایی برمی گردد که 
بر سر جانشینی ملک سلمان بین »محمدبن نایف« ولی عهد و »محمدبن سلمان« 
جانشین ولی عهد وجود دارد. پیشتر تردیدهایی در زمینه حمایت دولت ترامپ 
از ســعودی ها بــه وجود آمده بود و رئیس جمهور جدیــد در جریان مبارزات 
انتخاباتی خود در ســخنانی علیه سیاست های ریاض در منطقه موضع گیری 
کرده بود که اقدام اخیر را نیز می توان در همین راســتا ارزیابی کرد و اینکه 
تالش دولت آمریکا برای تغییر در وضعیت حاکمان کنونی و تقویت فرصت  ها 
با هدف بر ســر کار آمدن جریانی است که دوســتی بیشتری با آمریکایی ها

دارد.
در واقع، دیدار غیر عادی یک مقام بلندپایه دولت آمریکا از عربستان، آن 
هم در شرایطی که ابهاماتی در زمینه سیاست های آمریکا در قبال سعودی ها 
وجود دارد، می تواند حاوی این پیام باشــد که اعطای نشان افتخار امنیتی به 
ولی عهد سعودی فراتر از یک تعریف و تمجید معمولی و صوری بوده و مقامات 
جدید واشــینگتن بر این باورند که محمدبن نایف و شخصیت های نزدیک به 
او در مقایســه با تیم ملک سلمان و پسرش محمد، هم پیمان بهتری هستند؛ 
درست همانند »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق آمریکا که بن نایف را فردی 
بهتر از شاهزاده بندربن سلطان می دانست که عملکرد مناسبی در زمینه بحران 

سوریه نداشت و اساساً هماهنگ با آمریکا عمل نمی کرد.
بــه ایــن ترتیب، اکنون دولــت جدید آمریکا در پی آن اســت که کفه 
ترازوی ســاختار قدرت در خاندان ســعودی به نفع محمدبن نایف سنگین تر 
شــده و او شــرایط بهتــری را برای جانشــینی ملک ســلمان پیــدا کند؛ 
به ویــژه آنکه وی همانند محمدبن ســلمان، جانشــین ولی عهــد، خود را در 
جنگ های فرسایشــی و بحث برانگیزی، همچون تجاوز به یمن درگیر نکرده

است. 
آنچه این گمانه زنی را تقویت می کند، عملکرد پمپئو در دیدار با بن نایف 
بود که با وجود حضور محمدبن سلمان، توجه چندانی به او نداشت؛ در حالی 
که شرایط کنونی محمدبن سلمان به مراتب بهتر از محمدبن نایف است و او در 
تمام امور داخلی و خارجی تصمیم گیرنده اصلی است؛ به ویژه آنکه خبرهایی 
هم درباره مناسب نبودن وضعیت پدرش، ملک سلمان نیز گزارش شده و او در 
تالش است با سفر به کشورهای مختلف اروپایی، جایگاه خود را بیش از پیش 
تقویــت کند؛ اما عملکرد اخیر مقامات آمریکایی که در گفت وگوهای اخیر با 
مقامات ســعودی، جریان نزدیک به ملک سلمان را در حاشیه قرار داده بودند، 
می تواند این گونه تفســیر شــود که آمریکا نوعی کودتای سیاسی را علیه این 

جریان دنبال می کند. صفحه11

سؤال تریبون ۲۳
به نظر شما اولویت دولت دوازدهم در 
عرصه سیاست خارجی چه باید باشد؟

همراه با ۳ جایزه 

آخرین فرصت 

پاسخ 

به تریبون ۲۳

۴  اسفند ۹۵
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  صفحه۶

جفا به فرهنگ مقاومت و حمایت از خیانت 
در جشنواره دولت اعتدال!

سکوت نگران کننده
 در صحنه زندگی

اقدامات دولت رکود را 
عمیق تر می کند!

اردوغان به دنبال نجات اقتصاد 
بیمار ترکیه

 صبح صادق اهداف پیدا و پنهان سناریوی آشتی ملی را واکاوی می کند

راه طوالني بازگشت 
جاماندگان از قطار انقالب

ســناریوی آشتي ملي نه براي رفع مشــکلي در کشور که براي مرتفع ساختن دغدغه های سیاسي یک جریان سیاسي 
خاص طرح ریزي شده است. به واقع، در جامعه شکاف و گسلي فعال که موجب واگرایي و قهر و کینه شود وجود ندارد که 

این سناریو براي درمان آن طرح ریزي شده باشد
نتایج انتخابات خردادماه 92 سند محکمي بود که بیش از پیش رسوایي دروغ بزرگ تقلب را آشکار کرد و نشان داد که نظام 
انتخاباتي در ایران آنچنان استوار است که حتي کمترین اختالف رأي نیز در سالمت و مصونیت کامل مورد احترام خواهد بود
سخن گفتن از وحدت ملي و خود را دغدغه مند تقویت همبستگي و انسجام دروني نشان دادن، ادعاي مضحکي است 

که غربگرایان و فتنه گران سال 88 نمي توانند پرچمدار آن باشند!

ل  فوتســا بقات  مســا
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه 
دهه  گرامیداشت  مناسبت  به 
مبــارک فجر تحــت عنوان 
با حضور  ناصرین«  »حلقه های 
هشــت تیم برگزار شد که در 
نهایت تیم فوتســال نیروهای 
وظیفه معاونت سیاسی با کسب 

۳ پیروزی و ۲ تســاوی و در 
مجموع بــا ۱۱ امتیاز به مرحله 
حذفی راه یافت و در فینال مقام 

قهرمانی را کسب کرد.
 به گــزارش صبح صادق تیم 
فوتســال نیروهای وظیفه معاونت 
سیاسی پس از صعود از گروه خود 
توانســت با غلبه بر تیــم معاونت 

نظارت فینالیســت ایــن دوره از 
رقابت ها لقب بگیرد تا در مرحله آخر 
حریف تیم فوتسال امور روحانیون 

شود.
در ادامه این دوره از رقابت ها 
تیم فوتسال نیروهای وظیفه معاونت 
نتیجه قاطع  با  توانســت  سیاسی 
۳ بــر صفر تیم امــور روحانیون را 

شکســت دهد و برای نخستین بار 
قهرمانی این دوره از مسابقات را به 

دست آورد. 
تیم هــای  اســت،  گفتنــی 
مهندســی و پشــتیبانی مدیریت 
اجرایی و معاونت نظارت رتبه های 
سوم و چهارم را به خود اختصاص 

دادند.

 قهرمانی تیم فوتسال نیروهای وظیفه معاونت سیاسی

فرمانده نیروی زمینی سپاه 
اعظم ۱۱  پیامبر  گفت: »رزمایش 
نیروی زمینی سپاه که رزمایشی 
دفاعی و امنیتی است، در مناطق 
مرکزی و شمال شرق کشور در دو 
برگزار  از دوم اسفند ماه  مرحله 

می شود.«
به گزارش خبرنگار صبح صادق، 
فرمانده  پاکپــور«  محمد  »ســردار 
نیروی زمینی سپاه در نشست خبری 
اظهار داشت: »رزمایش پیامبر اعظم 
۱۱ نیروی زمینی ســپاه در مرحله 
اول در منطقه مرکزی کشــور اجرا 
می شود و در آن راکت های پیشرفته 
دوربــرد و مدرن و دقیق زن نزســا 
شلیک خواهد شــد. در مرحله دوم 
هم گردان های امــام علی)ع( و امام 
حســین)ع( عملیات دفاع از کوی و 

برزن را انجام می دهند.«
وی درباره اقدامات نیروی زمینی 
سپاه در حراست از مرزهای کشور گفت: 
»نیروی زمینی سپاه از سال های گذشته 
مسئولیت ایجاد امنیت در شمال  غرب و 
غرب را داشت و از سال 88 جنوب شرق 

نیز به این نیرو واگذار شد.«
پاکپور افزود: »طی ســال های 
گذشته از ســال ۱۳8۵ تا ۱۳89 در 
شــمال  غرب اقدامات ضــد امنیتی 
فراوانی داشتیم؛ چون در این مناطق، 
پایگاه و پاسگاه و جاده وجود نداشت 
و ضد انقالب از آن سوی مرز به داخل 

برخی از مناطــق نفوذ کرده بود. در 
ســال ۱۳9۰ درگیری های زیادی با 
ضد انقالب در مناطق غرب و شمال 
 غــرب، مانند ارتفاعات جاسوســان 
داشــتیم و ارتفاعات زیادی را از آنها 

باز پس گرفتیم.«
فرمانده نیروی زمینی ســپاه با 
تأکید بر اشــراف کامل بر روی ضد 
انقالب خاطرنشان کرد: »در جنوب 
شرق کشــور زمانی که مأموریت به 
نزســا واگذار شد، عمق عملیات آنها 
به 2۰۰،-۳۰۰ کیلومتری داخل کشور 

کشانده شده بود.«
سردار پاکپور تصریح کرد: »به 
دنبال این اقدامات، محرومیت زدایی 
و ایجاد امنیت از ســوی مردم بومی 
منطقه نیز در دستور کار قرار گرفت 
و این اقدامات را از جنوب شرق آغاز 
کردیم. ما بیشتر مسائل امنیتی را به 
مردم منطقه سپردیم و اآلن امنیت در 
منطقه بومی است و خود مردم آن را 

تأمین می کنند.« 

تشکیل هوانیروز
سردار پاکپور در بخش دیگری 
از ســخنان خود، تشکیل هوانیروز را 
از اقدامات مهم امسال سپاه دانست 
و اظهار داشت: »توان هوافضا در این 

حوزه به نزسا منتقل شده است.«
وی در ادامــه گفت: »تجهیزات 
مــورد نیاز نیــز در ســازمان جهاد 

خودکفایی نزسا تولید می شود.«

پهپاد پای ثابت مأموریت ها
کرد:  تصریــح  پاکپور  ســردار 
»بــا توجه بــه مأموریت های نیروی 
زمینــی و نیاز اساســی به کارگیری 
امروزه  سرنشین،  بدون  هواپیماهای 
تمــام مأموریت هــای نزســا چه در 
حوزه شناسایی و چه در حوزه رزمی 
از طریــق ســازمان پهپــادی انجام 

می گیرد.«
وی ادامــه داد: »گروهای ضد 
انقالبی که ســال های ســال از فاز 
نظامی دور شــده بودنــد، دوباره از 
و  فرامنطقه ای  طریق ســازمان های 
برخی کشورها اعالم کردند که وارد 
فاز نظامی شده اند؛ از این رو اقدامات 
خود را از اول امسال شروع کردند که 
اولین درگیری نیز در اشنویه با یک 

تیم ۱2 نفره بود که هالک شدند.«
سردار پاکپور در بخش دیگری 
از سخنان خود اظهار داشت: »امسال 
در جنوب شــرق کشــور طرح های 
معیشــتی و محرومیت زدایی زیادی 
صورت گرفته و نزسا بیمارستان های 
صحرایی نیز در جنوب شرق و شمال 
 غرب بر پا کرده اســت که یک نمونه 
آن، بیمارســتان صحرایی در راسک 

سیستان است.«
وی بــا بیان اینکه ما در ســال 
۱۳9۵ چند رزمایش عمده داشتیم، 

افــزود: »در جنوب شــرق رزمایش 
پیامبــر اعظم ۱۰ و دیگری رزمایش 
امــام علــی)ع( در غرب کشــور در 
ارتفاعات داالهو و قصر شــیرین بود. 
چندین رزمایــش اطالعاتی، جنگال 
و تمرینات تاکتیکی هم در ســطح 

تیپ ها داشتیم.«

امنیت در مرزها
این نشســت،  ادامه  پاکپور در 
دربــاره اوضــاع اطــراف ایــران در 
کشــورهایی، نظیر عــراق نیز گفت: 
»در شمال عراق تا سردشت با عناصر 
غیــر دولتی عراق طرف هســتیم و 
حاکمیتی از سوی دولت عراق در این 

مناطق وجود ندارد.«
وی افــزود: »البته ما در مناطق 
مرزی خودمان مستقر شدیم و اشراف 
اطالعاتی حتی از آن سوی مرز داریم 
که این اشراف اطالعاتی حدود هفتاد 
درصد نسبت به گذشته افزایش یافته 
است و بر روی گروه های تروریستی آن 

سوی مرزها مسلط هستیم.«
فرمانده نیروی زمینی سپاه در 
ادامه این نشست گفت: »قرارگاه قدس 
در سیل اخیر جنوب شرق کمک های 
زیادی داشته و چون در شمال  شرق 
هم ســیل آمده، نفربرهایی که قرار 
اســت در رزمایش شرکت  کنند، در 
حال حاضر مشــغول امدادرســانی 

هستند.«

سردار پاکپور در نشست خبری

 رزمایش پیامبر اعظم11 در مناطق مرکزی و شمال شرق کشور برگزار می شود

دبیر ستاد ویژه 
توسعه فناوری نانو

دستاوردهای مان
 حاصل تدابیر
 امام خامنه ای

 است

  صفحه۱0

  صفحه۱۱

  صفحه۱۲  صفحه۷  صفحه۴  صفحه۳

  صفحه۳

-  به انتخابات محدود نمی شویم
 - اعضای کمیته اعتماد ملی 

 - تحریم ها و انتخابات
 - طرح تهدید امید

 - دغدغه های فراموش شده

روی خط انتخابات
  صفحه۲

 گزارش صبح صادق از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی

تاراندن دشمن از فضای مجازی 
هدف اصلی رسانه های انقالبی

فناوری نانو را موج چهارم انقالب 
صنعتــی می دانند. عمر این فناوری در 
ایران که امروزه بیشــتر شئون زندگی 
انســان را تحت تأثیر خود قــرار داده 
است، به بیش از یک دهه می رسد و در 
حال حاضر جایگاه ایران در این فناوری 
در جهان، رتبه  ششــم است. ۱۱ بهمن 
ماه سال ۱۳9۳، رهبر معظم انقالب در 
جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
فناوری نانو، این مســئله را »تجربه ای 
موفق« قلمداد کرده و فرمودند: »مسئله  
فناوری نانو یک تجربه  موفقی است برای 
کشور ما و نشــان دهنده  این است که 
وقتی یک مجموعه  عالقه مند و دلسوز 
و با معرفت به کار متمرکز می شوند بر 
روی یک نقطه  خاّصی و کار را با برنامه 
پیش می برند، پیشرفت های محسوس و 
جهش واری در آن کار به وجود می آید.«

سردار فتحیان تشریح کرد

حماسه بیمارستان صحرایی 
حضرت فاطمه زهرا)س( 

در عملیات والفجر ۸

پیروزی ورزشی ایران 
در بحبوحه جنگ رسانه ای ترامپ
   صفحه۲
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روی خط خبر
 سیاست دوپایه آمریکا

 علیه ایران
با قرار دادن تأکیدات ترامپ بر 
وضع تحریم های جدید علیه ایران در 
کنار اخباری از این دســت، می توان 
نتیجــه گرفت که: ۱ـ اعمال فشــار 
سیاســی، دیپلماتیک و اقتصادی از 
طریق تنگ تر کردن حلقه تحریم ها 
و افزایش ســخت گیری بــر اجرای 
برجام از یک سو ادامه می یابد. 2ـ به 
منظور تشکیل ائتالفی علیه ایران در 
منطقه ارتقــای همکاری با متحدان 
منطقه ای آمریکا نیز بیشتر می شود. 
این دو مؤلفه سیاست اصلی آمریکا در 
قبال ایران را در دوره ترامپ  تشکیل 
می دهد؛ سیاستی که هر چند ملغی 
کردن برجام دیگر در محور آن نیست، 
اما ســعی در اعمال فشاری بیش از 

گذشته بر ایران دارد.

جزئیات یک طرح 
پس از چهار سال

ســرانجام پس از حدود چهار 
ســال از اعالم اجرای طرح مســکن 
به عنــوان جایگزین طرح  اجتماعی 
مســکن مهر، هیئت دولت چند روز 
پیــش این طرح را تصویب کرد. این 
پیشــنهاد بر ســه اصل نهادسازی و 
ایجاد سیاســت پایدار، اســتفاده از 
مردم نهاد،  سازمان های  ظرفیت های 
خیرین و بخش خصوصی در ساخت و 
اداره مسکن برای گروه های کم درآمد 
و حداقل ســازی دخالــت دولت در 
ســاخت مســکن برای این گروه ها، 
تأمین مسکن گروه های کم درآمد در 
دو قالب مســکن اجتماعی و مسکن 

حمایتی استوار است.

مخالفت علنی
 با اقتصاد مقاومتی!

محمود دهقانــی اقتصاددان و 
استاد اقتصاد دانشگاه درباره عملکرد 
دولــت یازدهم در حــوزه اقتصاد و 
مقاومتی اظهار داشت: »قصد ندارم 
بگویــم که دولت هیــچ فعالیتی در 
زمینه اقتصاد مقاومتی نداشته است، 
اما به نظر می آید مشکل اساسی در 
ایــن زمینه وجــود دارد و آن اینکه 
برخــی از شــخصیت هایی کــه در 
دولت حضور دارند، اصاًل اعتقادی به 
اقتصاد مقاومتی ندارند.« وی افزود: 
»با حضور این افراد شما چه انتظاری 
دارید؟ مســئوالن دولــت در برخی 
از جلســات صراحتاً اعالم می کنند 
که راه حل برطرف شــدن مشکالت 
اقتصادی کشــور اقتصــاد مقاومتی 
نیســت. برخی از مسئوالن هم که 
بــه اقتصاد مقاومتــی اعتقاد دارند، 
کارآمــدی کافی را ندارند، اصطالحاً 
باید بگوییم اصاًل تیم اقتصادی دولت 

این کاره نیست.«

مدل جدید
 ایران هراسی

روزنامه رأی الیوم، در سرمقاله 
خود نوشــت کــه دونالــد ترامپ 
طرح  آمریکا  جدیــد  رئیس جمهور 
ایجــاد محور »عربی ـ اســرائیلی« 
را مطرح کرده اســت کــه در واقع 
نیســت،  ایران  اعالم جنــگ علیه 
بلکه هدف واقعی آن ایران هراســی 
برای عادی ســازی روابط عرب ها با 
دولت اشغالگر قدس است. به نوشته 
ایــن روزنامه، هدف دیگــر ترامپ 
از این ائتالف دوشــیدن باقی مانده 
ثروت  کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس برای تأمیــن مالی طرح های 
است؛ طرح هایی  آمریکا  زیرساختی 
که ترامــپ وعده آنها را در تبلیغات 

انتخاباتی خود داده بود.

 طرح ضد ایرانی
 پس از برجام

ســناتور مارکو روبیــو گفت، 
ســناتورهای آمریکایــی طرحی را 
ارائه کرده اند تــا تحریم هایی علیه 
بخــش هواپیماهای تجــاری ایران 
کــه )به ادعای آنهــا( برای حمایت 
از تروریســم مــورد اســتفاده قرار 
می گیرند، اعمال شــود. نمایندگان 
آمریــکا این طرح را »آســمان های 
عاری از ترور« نامیده اند؛ طرحی که 
در صورت تصویب، با استفاده ایران 
از هواپیماهای تجاری برای مقاصد 
تروریســتی مقابله خواهد کرد. در 
صورت ارائه گزارش از سوی دولت، 
دفتــر کنترل خارجــی دارایی های 
موظف  آمریکا  خزانــه داری  وزارت 
است علیه ایرالین های تجاری ایران 
که دولت آنها را متخلف معرفی کرده 

است، تحریم هایی اعمال کند.

پیغام و پسغام بی فایده
عبــاس عبــدی در نامه ای به 
خاتمی نوشته و گفته که نامه نگاری 
پنهانی فایده ندارد؛ زیرا شما قباًل، 
هم پنهانی از این حرف ها زدید و هم 
پیغام و پسغام فراوانی فرستادید؛ اما 
از شما نپذیرفتند. وی تصریح کرده 
کــه آن  چیزی که بــرای مجموعه 
نظــام اهمیت دارد، مــردم و افکار 
عمومی اســت، بگردید یک راهی 
برای جبران علنی قضایای 88 پیدا 

کنید. 

سایه جنگ هدیه صلح
در حالی که دیپلماســی لبخنــد، برخی از 
زیرساخت های امنیتی کشور همانند قدرت موشکی 
و بازوهــای نظامی ایران در خارج از کشــور را در 
معرض آسیب از طرف غربی ها قرار داده، اعتدالیون 
می خواهند به جامعه چنین القا کنند که تنها آنها 
هستند که می توانند سایه جنگ را از جامعه دور 
کنند. این در حالی اســت که بزرگ کردن خطر 
تحریم ها و نشان دادن نیازمندی جدی به برجام در 
ماه های اخیر از طرف دولتمردان به مثابه پیام های با 
خمیرمایه ترس ایران از گزینه جنگ در غرب تفسیر شده است. در ماه های گذشته 
حمله به برخی نهادهای امنیتی نیز در دستور کار برخی نزدیکان دولت بوده است.

آقاي هاشمي مجتهد نبود
آیت اهلل محمد یزدی گفت: اگر آقاي هاشمي 
را نســبت بــه حوزه هاي علمیه نــگاه کنید یک 
شخصیت علمي داراي اجتهاد متناسب در حوزه 
علمیه نبود و در آن سطح هم نبودند، اما این طور 
هم نبود که آخوند بي ســوادي باشد، مثل بعضي 
آخوند هایي که درس مختصري در حوزه اي خوانده 

باشد. او مبنایي دستش بود.
 مباني علمي دستش بود و با مباني آشنا بود و 

کار کرده بود، اما من ایشان را در حدي که یک مجتهد صاحب فتوا و صاحب نظر 
فتوایي و فقهي باشد، نمي دیدم.

   اکبر ادراکي/ اصالح طلبان در طول سال هاي اخیر همواره با چالشي 
جدي در عرصه فعالیت سیاســي روبه رو بوده اند. این جریان از یک سو حیات 
سیاســي خود را در تعریف فعالیت ها در چارچوب قانون اساسي مي بیند و از 
دیگر سو نیروهایی را در درون خود پرورانده است که باورها، تفکرات و رفتارهای 
سیاسي شان ساختارشکن و بیرون از قاعده مندي قانوني است. این جریان خود 
را معتقــد به خط امام و آرمان هاي ملت ایران در بهمن ۵7 معرفي مي کند؛ 
اما در مقابل آنچنان مرزهاي خود با مخالفان نظام را کمرنگ کرده است که 
معلوم نیست امثال اکبر گنجي، محسن کدیور، محسن سازگارا و عبدالکریم 

سروش را مي توان اصالح طلب دانست یا خیر؟!
این سردرگمي و حیراني، برخاسته از فقر و ضعفي ذاتي در تعریف گفتمان 
اصالح طلبي است که نتوانسته اند بین اسالم و مقتضیات زمانه رابطه و پیوندي 
صحیح برقرار کنند؛ از این رو نتیجه آن نوعي التقاط و فروکاستن از مباني دیني 
و افتادن در مســیر استحاله تدریجي است! این انفعال و دگردیسي در حوزه 
سیاست بیش از عرصه هاي دیگر عیان شده و حاصل آن سیر واگرایي است که 
از دهه ۱۳7۰ آغاز شد و در دهه ۱۳8۰ در قالب فتنه 88 به صورت شورش 

علیه نظام اسالمي و همسنگري با بیگانگان و ضد انقالب به نمایش درآمد!
بخشي از جریان اصالح طلبي با شکست فتنه 88 و ایجاد حماسه بزرگ 
مردمي 9 دي، متوجه شــد که نیازمند بازنگري در بخشــي از سیاست ها و 
جهت گیري هایي اســت که این جریان را به بن بست کشانده است! در همین 
راستا تالش کرد تا با نزدیکي به قدرت و بازي در چارچوب قانوني، گذشته را 
به تدریج جبران کرده و راه همگرایي را در پیش گیرد. مشارکت در انتخابات 

سال ۱۳92 و ۱۳94، حرکتي بود که با این هدف دنبال شد. 
اما در این میــان موانعي جدي پیش روي این جریان وجود دارد که تا 
مرتفع نشــود، امکان بازگشت و فعالیت سیاسي ممکن نخواهد بود! زیرا این 
جریان مشــروعیت و اعتبار خود را از دست داده و نظام اسالمي نمي تواند به 
این جریان اعتماد نماید و فضا را براي فعالیت آن باز کند. اصالح طلبان پیش 
از آنکه بخواهند با نظام اسالمي باب تعامل و آشتي و همگرایي را بگشایند، الزم 
است تا حد و مرز خود را با بیگانگان و ضد انقالب تعریف کنند. اصالح طلبان 
مدت هاست در قبال تعرضات ضد انقالب به ارزش هاي نظام اسالمي و نهضت 
اسالمي ملت ایران چشم و گوش بسته اند و حاضر نیستند در برابر گزافه گویي 
این جریان موضع گیري کنند. سال هاست بلندگوهاي این جریان علیه حضرت 
امام)ره( در حال هتاکي و دروغ پراکني است؛ اما دریغ از واکنش مدعیاني که 
خود را پرچمدار خط امام)ره( می دانند و ســوابق مصاحبت و نزدیکي شان به 
امام را به رخ دیگران می کشند! این جریان خود را مدافع آرمان هاي امام)ره( 
از جمله نظریه سیاسي حضرت امام)ره( مي داند؛ اما بیشترین هجمه در طول 
این ســال ها از سوي دوســتان این جریان به والیت فقیه و حکومت اسالمي 

گزارش شده است! 
با این اوصاف طبیعي است تعابیري، چون »آشتي ملي«، مفاهیمي غیر 
واقعي، توخالي و مضحکي به نظر آید که از اعتقاد واقعي طراحان آن حکایت 
ندارد. الزمه آشتي ملي، »قهر ملي« با بیگانگان و دشمنان نظام و ملت است. 
نمي توان همزمان دســت دوستي با ملت و نظام اسالمي دراز کرد، در حالي 

که دست دیگرمان در دست دشمنان این ملت است.
کافي است در همین روزها که سناریوی آشتي ملي از سوی اصالح طلبان 
کلید خورده، به مقاالت و یادداشــت هاي منتشــر شد از سوي ضد انقالب و 
مخالفان نظام نگاهی بیندازیم تا مشخص شود که تا چه اندازه نسبت به این 
تالش براي همگرایي نگران بوده و آن را به سخره گرفته اند! اما اصالح طلبان 
باز هم ترجیح داده اند در قبال این تمسخرها سکوت کنند و بر خطای گذشته 

اصرار ورزند.
اصالح طلبان در دوراهي انتخابي دشــوار قرار گرفته اند که باید یکي را 
برگزینند؛ یا باید از مســیر پر اشــتباه رفته در طول سال هاي گذشته اظهار 
ندامت و پشــیماني کرده و به طور شفاف مرزهاي خود را با دشمنان ملت و 
نظام اسالمي مشخص کنند و از آنان برائت جویند! یا آنکه همچنان در مسیر 
واگرایي حرکت کنند و از اعتبار و وجاهت خویش بیش از گذشته خرج کنند. 
به واقع اصالح طلبان نیازمند یک پاکسازي دروني و سازماندهي مجدد هستند 
و پس از این اقدام سرنوشت ساز است که بستر براي طرح مباحثي، چون آشتي 

با نظام اسالمي فراهم خواهد شد.

نکته و نظر
 دکان های فسقلی

نکته: نمی دانم شــما هم اســم »محی الدین« را شنیده اید یا نه. مرادم 
محی الدین ابن عربی نیست. روزگاری بود که در تهران و جاده های اصلی کشور، 
هر جا که می رفتی، این اسم با القاب مختلف بر در و دیوار و تپه و صخره به 
چشــم می خورد؛ محی الدین، افتخار عصر ما، هنرمندی بی نظیر! محی الدین 
را از یــاد نبرید!... یادم می آید کــه در آن روزها هر روز منتظر بودم که خبر 
دیگری از این هنرمند شهیر)!( بشنوم؛ اما هیچ خبری نبود که نبود. باألخره 
بعدها کاشف به عمل آمد که این آقا خطاطی است دست چندم، با یک دکان 

فسقلی در تبریز، که به کار تابلونویسی مشغول است.
نظر: در حالی که دســتاوردهای انقالبی کشورمان روز به روز 
گسترش می یابد و قابل مقایسه با طرح های پیش از انقالب نیست؛ 
اما شاهد هستیم که شــبکه های ماهواره ای و برخی از افراد داخلی 
برخی از طرح های رضاخانی را در مقابل دستاوردهای نظام اسالمی 
علم می کنند. چند روز پیش یکی از بسیجیان مسجد به من می گفت، 
در کالس ۳0 نفره ســال سوم راهنمایی تیزهوشان ۲9 نفرشان اصاًل 
دستاوردهای انقالب را باور ندارند و مدام از راه آهن رضاخانی سخن 
می گویند، این در حالی است که آن هم راهی بود برای غارت بیشتر 
ایران از سوی بیگانگان؛ با این حال انتظار می رود که نگذاریم دکان های 
فسقلی، ظرفیت های انقالب را در چشم جوانان و نوجوانان بی ارزش 

کند. 

آخرین خبر
سی وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن برگزیدگان خود را شناخت

سی وپنجمین مسابقات سراسری قرآن سپاه به مدت سه روز با 
حضور 500 شرکت کننده در مجموعه فرهنگی والیت ستاد فرماندهی 

کل سپاه برگزار شد.
به گزارش صبح صادق در این مسابقات که مرحله نهایی مسابقات قرآن 
سپاه است، ۵۰۰ برگزیده مراحل نیمه نهایی در رده ها و نیروهای سپاه به مدت 
ســه روز در ستاد فرماندهی کل سپاه به رقابت پرداختند که از این میان 6۰ 

نفر برتر شده و در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل شدند.
شــرکت کنندگان در این مســابقات در ده رشــته حفظ کل، حفظ 2۰ 
جــزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ ۱۰ و ۵ جزء، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل، اذان 
و مفاهیم و نکات تفســیری به رقابت پرداختند که در پایان 6۰ نفر برتر این 
مســابقات برای شرکت در آزمون قرآن نیروهای مسلح به ستاد کل نیروهای 

مسلح معرفی خواهند شد.
گزارش مراســم اختتامیه این مســابقات را در شماره آینده صبح صادق 

می خوانید.

خبر تحلیلی

صفارهرندی درباره دیدار چند ســال پیش ســینماگران با رهبر معظم انقالب گفت: آن خواســته از ناحیه خود حضرت آقا بود و ما خوشــحال شدیم، از نکات جالبش برای خود من این بود که 
آقا فرموده بودند هیچ محدودیت و مالحظه ای برای آمدن اشخاص قائل نشوید، یعنی هر کس از اهالی سینما در داخل کار می کرد، به آن جلسه دعوت شد، دیدگاه های کاماًل معارض و متضاد آنجا 
جمع بودند، ولی نکته جالب تر این بود که وقتی از جلسه آمدند بیرون، همه یک ارزیابی مشترک داشتند و آن اینکه خدا را شکر، کسی سکاندار اداره کشور است که نگاه فرهنگی اش این گونه است.

نگاه فرهنگی سکاندار 
کشور همه جانبه است

* ســال 2۰۰۱ میالدی که کار مطالعات و 
اقدامات نانو در ایران شــروع شد، فقط ۱۰ مقاله 
با این موضوع در ایران منتشــر شــده و رتبه ما 
در جهان ۵7 بود؛ یعنی در کل کشــور فقط ۱۰ 
متخصص یا استاد دانشگاه وجود داشت که با این 
فناوری آشنا بود و می دانست نانوفناوری چیست. 
در واقع، بســیاری از اســتادان و متخصصان ما 
هیچ گونه اطالعی درباره  این موضوع نداشتند. به 
همین دلیل، هدف گذاری ما در سند راهبردی، این 
بود که ایران در بازه  ۱۰ ساله بتواند به جمع ۱۵ 
کشور برتر این حوزه برسد. خوشبختانه، در این 
بازه  زمانی توانستیم بسیار جلوتر از آنچه در سند 
هدف گذاری کرده بودیم، حرکت کنیم. در سال 
۱۳9۳ که خدمت رهبر معظم انقالب رســیدیم، 
ایران رتبه  هفتم جهان را داشت و در حال حاضر 
با پیشی گرفتن از ژاپن در جایگاه ششم قرار داریم.

*ســال ۱۳84 که دولت جدید بر سر کار 
آمده بود، ما خدمت رهبر معظم انقالب رسیدیم 
تا سیاست ها و برنامه های مان را خدمت ایشان 
ارائه کنیم و نظرات معظم له را برای اجرایی شدن 
آن جویا شویم. یکی از اهداف سند، استفاده از 
نانــو برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی مردم و 
به تبع آن تولید ثروت بود. پیش از جلســه با 
رهبــر فرزانه انقالب، این بحث را با دوســتان 
داشتیم که آیا این نکته  تولید ثروت از فناوری 
نانو را به حضرت آقا بگوییم یا خیر، چون تصور 
می کردیم این مسئله، یک هدف مادی است و 
ممکن است رهبر معظم انقالب، با آن چندان 
موافق نباشند؛ اما جالب این بود که وقتی این 
موضوع را مطرح کردیم، ایشان فرمودند اینکه 
ارتقای سطح زندگی مردم و تولید ثروت را در 
برنامه تان دیده اید، کار بســیار خوب و درستی 
است و تأکید داشتند این هدف حتماً دنبال شود.

*یکــی از ملزومــات کار برای پیشــبرد 
برنامه هــا، وجــود تجهیزات و دســتگاه های 
آزمایشــگاهی پیشــرفته  اســت تا محققان و 
پژوهشــگران بتوانند با استفاده  از آن، آموزش 
و تحقیقات خود را انجــام بدهند. وقتی برای 
خرید این دســتگاه ها از کشورهای دیگر اقدام 
کردیم، اعالم کردند چون ایران تحریم اســت، 
این دستگاه ها  ی پیشرفته را به ما نمی فروشند. 
این مسئله می توانست به یک گلوگاه در توسعه  
فناوری کشور تبدیل شود. در آن زمان، ما دو راه 
بیشتر نداشتیم؛ ۱ـ روی پای خودمان بایستیم 
و حرکت کنیم و 2ـ تسلیم شویم و امیدمان را 
به آنها ببندیم که ما راه اول را انتخاب کردیم.

*چندی پیش وقتی وزیر علوم تایلند که 
میهمان ما بود، نمایشــگاه تجهیزات پیشرفته 
و تنــوع محصــوالت ما را دیــد، گفت من در 

تعجبم که شما در چنین شرایط تحریم سخت 
توانســته اید این تجهیزات فوق پیشــرفته را 
بسازید، اگر تحریم نبودید چه کار می کردید؟ 
پاسخ من به او این بود که راه ساده تر را انتخاب 
می کردیــم و می خریدیم، چه بســا اصاًل پی 
نمی بردیــم خودمان هم توانایی ســاخت این 
تجهیزات را داریم. در واقع، فشار تحریم سبب 
شد عصاره  استعدادها و توانایی های متخصصان 

ما بروز و ظهور پیدا کند.

*به نظر من، مهم ترین دستاورد ما ایجاد 
بــاور »ما می توانیم« بود؛ چراکه توانســتیم با 
کمک همین متخصصان داخلی، پیچیده ترین 

و به روزترین دستگاه ها و محصوالت جهان را در 
داخل کشور تولید کنیم که در عین حال، توانایی 
رقابت با مهم ترین و بزرگ ترین تولیدکننده های 
جهانی را هم داشته باشد. به عقیده من، ارزش 
ایــن موضوع، بیشــتر از همه  دســتاوردهای 

اقتصادی این فناوری است.

*همان طور که اشاره کردم، سال ۱۳84 
جلسه ای با رهبر معظم انقالب داشتیم. آن زمان 
دولت جدیــد روی کار آمده بود، پس از اینکه 
گزارش مهندس سجادی ارائه شد، حضرت آقا 
گفتند اگر کس دیگری هم در این جمع صحبتی 
دارد، بفرماید. بنده اجازه خواســتم تا صحبت 
کنم. به ایشــان عرض کردم، اآلن دولت عوض 
شده و طبعاً حق هر دولتی است که افراد مورد 
نظر خود را در بخش های مختلف منصوب کند، 

این را ما می دانیم؛ اما نگران هستیم که پس از 
دو سال فعالیت ستاد نانو، حاال که می خواهیم 
وارد عملیات های اجرایی شویم، افراد جدیدی 
روی کار بیاینــد و با تغییــر برنامه ها، به خانه  
اول برگردیــم. پس از تمام شــدن حرف هایم، 
بالفاصله حضرت آقا به یکی از مســئوالن دفتر 
رو کردند و گفتند که پس از جلســه، با آقای 
رئیس جمهور تماس بگیرید و بگویید »خانواده  
نانو« دســت نخورد. این تعبیر خانواده  نانو که 
ایشان به کار بردند، برای مان بسیار جالب بود. 
پس از جلسه، نماز را پشت سر ایشان خواندیم 
و به ســتاد برگشــتیم. چند دقیقه بعد از نهاد 
ریاست جمهوری تماس گرفتند و ماجرای دیدار 

را پرسیدند؛ وقتی در این باره به آنها توضیحات 
دادیم، همان گونــه عمل کردند که آقا فرموده 
بودنــد. این کار، یعنــی تغییر نکردن مدیریت 
ستاد نانو، تأثیر بسیار زیادی در سرنوشت این 

فناوری در کشور داشت.

*بیانات امام خامنه ای در آن دیدار، از نظر 
راهبردی بســیار مهم بود. برای نمونه، ایشان 
گفتند میدان نانو، مانند مسابقه  دوچرخه سواری 
اســت که برخی از کشــورها زودتر از ما رکاب 
زده انــد و حــاال جلوتــر از ما هســتند، البته 
خوشــبختانه ما چندان عقب نیستیم؛ چون به 
فاصله  یکی دو ســال از آنها شروع کرده ایم، اما 
به هر حال، شــما باید با کار و تالش و زحمت 
بیشتر، این فاصله را جبران کنید. مثال دیگری 
که ایشــان به آن اشــاره کردنــد، این بود که 

وقتی شما به سمت یک قله حرکت می کنید، 
هنگامــی که به باالی آن قله می رســید، تازه 
می بینید قله های بلندتری هم پشت آن وجود 
دارد، به آن قله ها هم که دســت پیدا می کنید، 
بــاز هم می بینید قله هــای بلندتر دیگری هم 
هســت، بنابراین به همان قله  اول قانع نشوید. 
اتفاقاً مــا در عمل هم همین گونه دیدیم. بارها 
و بارها اهدافی را نقطه گذاری کردیم، وقتی به 
آن اهداف رسیدیم، دیدیم اهداف بلندتری هم 
وجود دارد. برای همین، این نکته  آقا همیشــه 

در گوشم مانده است.

*سال ۱۳9۳ قرار شد نمایشگاه دستاوردهای 
نانو را در حسینیه  امام خمینی)رحمه اهلل علیه( برپا 
کنیــم تا رهبر معظم انقالب از آن بازدید کنند. 
ما مقدمات کار را انجام دادیم و مســئوالن دفتر 
هم همکاری فوق العاده خوبی با ما داشــتند. در 
روز موعود، بنده و آقای دکتر ستاری جلوی درب 
منزل ایشان رفتیم تا مشایعت شان کنیم. قرار شد 
آقای ستاری توضیحاتی خدمت ایشان ارائه دهند. 
دکتر ستاری گفتند ستاد نانو در این سال ها بسیار 
خوب کار کرده اســت، مثاًل به جای اینکه برود 
خودش پژوهشگاه بزند، فناوری نانو را در کشور 
گسترش داده و همه را درگیر این موضوع کرده 
و الگــوی جدیدی را مطرح کرده اســت. وقتی 
رسیدیم جلوی در حسینیه، آقا گفتند می دانید 
چرا فناوری نانوی ایران به نقطه ای رسیده است 
که همه  ما امــروز به آن افتخار می کنیم؟ خود 
ایشــان پاسخ دادند دو عامل موجب این مسئله 
شده است: ۱ـ »جدیت و پشتکار« و 2ـ »ثبات 

در مدیریت.«

*پس از آن، حضرت آقا حدود ۳ ســاعت 
از نمایشــگاه بازدید کردند. تک تک غرفه ها را 
می ایستادند، می دیدند و سؤال می کردند. بعضی 
از مســئوالن دفتر می گفتند چون نمایشــگاه 
طوالنی است، زودتر حرکت کنیم تا آقا خسته 
نشوند؛ اما خود ایشان تأکید داشتند با طمأنینه 
حرکت کنند و همه غرفه ها را به دقت ببینند. 
من خوشحالم از اینکه در تمام طول این مسیر، 
لبخند رضایت را بر چهره  ایشان مشاهده کردم.

*جایی که برای ایشــان بســیار جالب و 
مســرت بخش بود، قســمت دانش آموزی بود؛ 
معظم لــه از اینکه دانش آمــوزان را هم با این 
دانش آشــنا کرده ایم و آنها هم وارد این حوزه  
جدید علمی شده اند و اطالعات خوب و جامع 
دارند، بسیار تعجب کردند. می دانید که ما حدود 
6۰۰ هزار دانش آموز را در سراسر کشور درگیر 
بحث نانو کرده ایم و حدود 7۰ آزمایشــگاه نانو 
در پژوهش سرا داریم که دانش آموزان می توانند 

در آن کار عملی نانو انجام بدهند.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

دستاوردهای مان حاصل  تدابیر امام خامنه ای است
فناوری نانو را موج چهارم انقالب صنعتی می دانند. عمر این فناوری در ایران که امروزه بیشــتر شئون زندگی انسان را تحت تأثیر خود 
قرار داده است، به بیش از یک دهه می رسد و در حال حاضر جایگاه ایران در این فناوری در جهان، رتبه  ششم است. ۱۱ بهمن ماه سال ۱۳9۳، 
رهبر معظم انقالب در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو، این مسئله را »تجربه ای موفق« قلمداد کرده و فرمودند: »مسئله  
فناوری نانو یک تجربه  موفقی است برای کشور ما و نشان دهنده  این است که وقتی یک مجموعه  عالقه مند و دلسوز و با معرفت به کار متمرکز 
می شوند بر روی یک نقطه  خاّصی و کار را با برنامه پیش می برند، پیشرفت های محسوس و جهش واری در آن کار به وجود می آید.« به مناسبت 
سالروز این بازدید، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای)مد ظله العالی( با دکتر سعید سرکار، 
دبیر ســتاد ویژه  توسعه فناوری نانو مصاحبه ای انجام داده و با وی درباره  عوامل و دالیل این تجربه  موفق گفت وگو کرده است که بخش های 

مهم این مصاحبه در ادامه تقدیم می شود.

پیروزی ورزشی ایران در بحبوحه جنگ رسانه ای ترامپ
محمدحسین مصطفایی/  ایران با پیروزی بر آمریکا برای هشتمین بار قهرمان جام جهانی 
کشتی آزاد جهان شد. این پیروزی شورانگیز مردم ایران را به وجد آورد، در همین حال مسئول 
دفتر رهبر معظم انقالب اســالمی، طی تماسی تلفنی با رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، 
پیام تشــکرآمیز حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای را به مجموعه فدراسیون کشتی ابالغ کردند. 
پیروزی ۵ بر ۳ ایران در مقابل آمریکا بازتاب فراوانی داشت. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: 
با وجود منازعه میان ایران و آمریکا بر سر تحریم ها و آزمایش های موشکی، ورزشکاران دو کشور 

روز جمعه در فینال جام  جهانی کشتی آزاد با هم کشتی گرفتند و در نهایت ایران پیروز شد. 
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشــی نوشت: کمیل قاسمی، دارنده مدال نقره المپیک حریف 
آمریکایی خود را با نتیجه ۵ بر صفر شکســت داد تا ایران در فینال جام جهانی با نتیجه ۵ بر ۳ 
قهرمان شود. پس از این مسابقه آنها در حضور هواداران مؤدبانه دست دادند. قاسمی پرچم ایران را 
باالی سرش نگه داشت و سپس سجده کرد. پایگاه اینترنتی شبکه سی ان ان نیز در گزارشی گفت: 
کشتی گیران آمریکایی در بحبوجه ایجاد تنش های جدید میان تهران و دولت ترامپ به ایران سفر 
کردند و این در حالی است که روادید این کشتی گیران آمریکایی تا دقایق آخر صادر نشده بود. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی به برگزاری رقابت های جام جهانی کشتی در ایران 
با حضور تیم کشتی آمریکا اشاره کرد و گفت: ایران روز جمعه با شکست دادن آمریکا قهرمان جام 
جهانی کشتی شد. به دنبال پیروزی ایران صدها شهروند کرمانشاهی به خیابانها ریختند و شادی 

کردند. حســن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قهرمانی ایران را در این رقابت ها تبریک گفت. 
به رغم تنش ها میان دو کشــور، تیم های کشتی ایران و آمریکا اغلب برای حضور در مسابقات با 
یکدیگر روبه رو می شــوند. تیم ملی ایران در حالی برای هشتمین بار قهرمان جام جهانی کشتی 
شــد که برای ششــمین بار متوالی است که از ســال 2۰۱2 به مقام نخست این رقابت ها دست 
می یابد. از این شش قهرمانی متوالی، پنج قهرمانی در دوره سرمربیگری یا ریاست رسول خادم 

در فدراسیون کشتی ایران بوده است.
 این پیروزی ورزشی در بحبوبه جنگ رسانه ای ترامپ نیز در رسانه های خبری معنای دیگری 

را در جهان انعکاس داد که حکایت از ظرفیت های پرقدرت ایران داشت.
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اخبار

   حسن خدادی
اصول انقالب اسالمی

 برای شناخت آسیب های پیش روی انقالب اسالمی از منظر امام خامنه ای 
ضروری اســت که ابتدا اصول انقالب اسالمی را به مثابه معیار بشناسیم، سپس 
در مقایسه با این اصول از آسیب های احتمالی پیش روی انقالب اسالمی آگاهی 
یابیم. در واقع، اصول انقالب اسالمی، نقشه  راه و مسیر حرکت انقالب را مشخص 
می کند و چارچوب فعالیت ها و اقدامات را در حوزه ها و عرصه های مختلف کشور 
نشان می دهد. رهبر معظم انقالب این اصول را بر اساس اصول امام خمینی)ره( 

در حوزه ها و عرصه های مختلف چنین اعالم کرده اند.
 عرصه  سیاست داخلی

۱ـ تکیه به رأی مردم؛
2ـ تأمین اتحاد و یکپارچگی ملت؛

۳ـ مردمی بودن و غیر اشرافی بودن حکمرانان و زمامداران؛
4ـ دلبسته بودن مسئوالن به مصالح ملت؛

۵ـ کار و تالش همگانی برای پیشرفت کشور.
 عرصه سیاست خارجی

۱ـ ایستادگی در مقابل سیاست های مداخله گر و سلطه طلب؛
2ـ برادری با ملت های مسلمان؛

۳ـ ارتباط برابر با همه  کشورها، به جز کشورهایی که تیغ را روی ملت ایران 
کشیده اند و دشمنی می کنند؛
4ـ مبارزه با صهیونیسم؛

۵ـ مبارزه برای آزادی کشور فلسطین؛
6ـ کمک به مظلومین عالم؛

7ـ ایستادگی در برابر ظالمان.
عرصه  فرهنگ

۱ـ نفی فرهنگ اباحه گری؛
2ـ نفی جمود و تحجر؛

۳ـ نفی ریاکاری در تمسک به دین؛
4ـ دفاع قاطع از اخالق و احکام اسالم؛

۵ـ مبارزه با ترویج فحشا و فساد در جامعه.
عرصه اقتصاد

۱ـ تکیه  به اقتصاد ملی؛
2ـ تکیه  به خودکفایی؛

۳ـ عدالت اقتصادی در تولید و توزیع؛
4ـ دفاع از طبقات محروم؛

۵ـ مقابله  با فرهنگ سرمایه داری در عین احترام به مالکیت؛
6ـ هضم نشدن در اقتصاد جهانی؛

7ـ استقالل اقتصادی.
آسیب شناسی انقالب اسالمی از منظر امام خامنه ای

مجموعه آسیب هایی که انقالب اسالمی را تهدید می کند در سه دسته زیر 
قابل بررسي است:

الف ـ آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی
۱ـ نفوذ اندیشه های بیگانه؛ 2ـ تغییر جهت دادن اندیشه ها؛ ۳ـ تجددگرایی 
افراطی؛ 4ـ جدایی حوزه و دانشگاه؛ ۵ـ بوروکراسی مفرط و فساد اداری و اجتماعی؛ 
6ـ دنیاطلبی و اشتغال به زینت های دنیوی باألخص بین اقشار انقالبی؛ 7ـ حاکم 
شــدن روحیه ریا و تملق به جای اخــالص و ایثار و دگرگونی مجدد ارزش های 
جامعه و فرآیند تبدیل ثروت به ارزش و نابرابری اجتماعی؛ 8ـ اشــاعه فحشــا و 
فساد و ارتشا؛ 9ـ تأثیرپذیری از جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی دشمن 
و رجعت تدریجی به ارزش های فرهنگی رژیم پیشین؛ ۱۰ـ بحران هویت اجتماعی 
باألخص بین نوجوانان و جوانان نســل دوم و ســوم انقالب و گرایش به الگوهای 

غربی؛ ۱۱ـ فرار مغزها.
ب ـ آسیب شناسی سیاسی

۱ـ ناتمام گذاشتن آرمان های نهضت؛
2ـ نفوذ افکار و افراد معارض با آرمان های انقالب؛

۳ـ رخنه و نفوذ فرصت طلبان؛
4ـ تفرقه و درگیرشدن در گرداب اختالفات و فتنه های داخلی؛

۵ـ شفاف نبودن مواضع گروه ها، افراد و جناح ها در سطح جامعه؛
6ـ بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت کشور و اصالت یافتن منافع شخصی 

و غیر سیاسی شدن؛
7ـ ایجاد تردید در آرمان های انقالب و به فراموشــی ســپردن یا تضعیف 

روحیه انقالبی گری؛
8ـ. در خطــر قرارگرفتن امنیت مظلومین؛ عدم امنیت حقوقی، سیاســی، 

جانی، مالی و حیثیتی مردم؛
9ـ جدی نگرفتن تخصص در امر حکومت و سیاست؛
۱۰ـ بروز ابهامات و چالش هایی در سیاست خارجی؛

۱۱ـ بازگشــت استعمار به طرق آشکار و نهان و وابستگی نظامی و سیاسی 
به قدرت های بیگانه.

ج ـ آسیب شناسی اقتصادی
۱ـ وابستگی اقتصادی به قدرت های بیگانه؛ 2ـ وابستگی به درآمدهای رانتی، 
نداشتن برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای نیل به استقالل و توسعه اقتصادی؛ 
۳ـ عدم توجه به بحران های اقتصادی ناشی از روند توسعه یا عدم توجه به رعایت 
اقشار کم درآمد در اجرای برنامه های سازندگی و توسعه اقتصادی؛ 4ـ عدم وجود 
فرهنگ کار و انضباط اجتماعی و گرایش به احتکار، داللی، گران فروشی، قاچاق 
و ســایر شــغل های کاذب؛ ۵ـ رانت گرایی و اشرافی طلبی؛ 6ـ جدا شدن مردم از 
برنامه های دولت در طرح های سازندگی؛ 7ـ افزایش فاصله طبقاتی.)۱۳92/۳/۱4(

 آسیب های انقالب اسالمی از منظر امام خامنه ای

رهیافترخداد

 آشتی جویی سیاسی به جای آشتی ملی
پــس از اینکــه رهبر معظم 
انقالب آشــتی ملی را مورد انتقاد 
قرار دادنــد، رئیس جمهور در یک 
یادداشت سیاسی عنوان درخواست 
خود را به »آشتی جویی سیاسی« 

تغییر داد.
روحانــی طــی یادداشــتی 
»جمهوری  روزنامه  ویژه نامــه  در 
اســالمی« که به مناسبت چهلم 
مرحوم هاشــمی و پس از بیانات 

رهبر معظم انقالب نوشــته، از چیزی به نام »آشــتی جویی سیاسی« سخن به میان آورده و گفته است: 
»این درک از مردم و سیاســت به او )مرحوم هاشــمی( نشان داده بود که باید از مسیر گفت وگو، تعامل 
و آشــتی جویی سیاسی، مشکالت پیش روی توسعه و بهروزی مردم را مورد به مورد، رفع و تعدیل کرد. 
آیت اهلل هاشمی به سنت گفت وگو باور داشت و برای گروه ها و جریان های سیاسی همچون پدری بزرگوار 
عمل می کرد. واســطه گفت وگوی مردم با قدرت سیاســی می شد و خواست قدرت را به زبان مردم بیان 
می کرد.« از کنایه های روحانی به »قدرت سیاسی« که بگذریم، این اظهارات در حالی صورت می گیرد که 
به تازگی رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم آذربایجان طی سخنانی درباره مسئله »آشتی ملی« که چند 
هفته ای بود در کالم اصالح طلبان، دولتی ها و حتی شخص رئیس جمهور تکرار شده بود، فرمودند: »حاال 
یک عده ای یاد گرفته اند تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی ]را گفتن[؛ این حرف ها به نظر من معنی ندارد؛ 
مردم مجتمعند، با هم متحدند؛ آنجایی که پای اسالم در میان است... مردم با همه  وجودشان ایستاده اند.«

مغلطه های توجیه تحریم
کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، با اشاره 
به نشست فوق العاده )چهارشنبه، 
27 بهمن ماه( این کمیســیون 
با حضور عراقچــی، معاون وزیر 
خارجــه توضیحاتی را ارائه کرد. 
عراقچی در این جلســه توضیح 
داد: »نظام مالــی بانکی آمریکا 
بزرگ و گســترده اســت و در 
بســیاری از معامالت با مشکل 

بانکی برخورد می کنیم، یعنی مطابق برجام تحریم بانکی و مالی برداشــته شــده؛ ولی تحریم های 
اولیه آمریکا پابرجاست. به عبارتی برجام نقش خود را به درستی عمل کرده است؛ اما تبدیل ارزها 
و مبادله آنها با مشکل روبه رو است.« این در حالی است که دولت وعده رفع تمام تحریم ها را داده 
بود. رئیس جمهور در تاریخ 26 اسفند ۱۳94 گفت: »ما در سال 9۵ بهاری را آغاز می کنیم که در 
آن بانک ها و بیمه های ما تحریم نیســتند و می توانیم با کشورهای مختلف تجارت داشته باشیم و 
سرمایه گذاری ها در کشور ما آغاز شده و قراردادهای بسیار مهمی در سطوح مختلف با کشورهای 
جهان به امضا رسیده است.« وی همچنین در ۱ فروردین ۱۳9۵ گفت: »ملت ما با همدلی برجام را 
به فرجام مطلوب رساند، زنجیرهای تحریم را پاره کرد و زمینه را برای فعالیت در زمینه های اقتصادی 
مهیا نمود. تحریم های بانکی، مالی، پولی، نفتی، پتروشــیمی، بیمه، حمل ونقل و همه تحریم های 

هسته ای برداشته شد و شرایط برای فعالیت اقتصادی مردم ما آماده تر شد.«

   حسین عبداللهی فر/ یک روز پس از آنکه خاتمی طرح آشتی ملی خود را ارائه کرد، 
مصطفی تاج زاده آن را به رسانه های داخلی و روزنامه ها کشاند و هدف این طرح را »نجات ایران« 
توصیف کرد. وی عذرخواهی خاتمی از عملکرد اصالح طلبان در فتنه 88  که بر اســاس اخبار 
منتشر شده قرار بود طی نامه ای به رهبر معظم انقالب صورت گیرد را خبری کذب خواند و گفت: 
»اگر اهل چنین کارهایی بودیم، در ســال های گذشته که در زندان بودیم، به چنین روش هایی 

متمسک می شدیم تا خودمان را نجات دهیم و بتوانیم سهمی از حکومت را به خود اختصاص
 دهیم.«

این در حالی اســت که آشــتی ملی را سال 88 علی مطهری، سال 9۰  عبدالکریم سروش، 
بهمن 9۱ محمدجواد حجتی کرمانی، دی ماه 94 حسین انصاری راد« و دی ماه 9۵ نیز 4۳ زندانی 
سیاسی از جمله مصطفی تاج زاده مطرح کرده بودند. آخرین بار هم رئیس جمهور اصالحات این 
ایده را با صدای قوی تری مطرح کرد که مورد توجه روزنامه های اصالحات قرار گرفت. آنچه این 
طرح را از گذشته متفاوت ساخت و از تقاضای یک جریان و حزب سیاسی به سطح ملی کشاند، 

حمایت رئیس جمهور از آن بود که در راه پیمایی 22 بهمن صورت گرفت.
از همیــن رو، این 
جملــه رئیس جمهــور 
کــه »در پی آشــتی و 
انســجام ملی هستیم« 
تیتر روزنامه هایی چون 
»ابتــکار«، »آرمــان«، 
»اســرار«،  »ابــرار«، 
»بهــار«،  »اعتمــاد«، 
»رویش  »تماشاگران«، 
ملت«، »شــهروند« و... 
در 2۳ بهمن قرار گرفت. 

این استقبال از سخنان روحانی که نوید موفقیت طرح را می داد، به دلیل اهدافی بود که به منظور 
پیروزی در انتخابات 96 دنبال می شد. برخی از این اهداف عبارتند از:

۱ـ یکی از اهداف اولیه این طرح، تطهیر آن دســته از اصالح طلبانی است که قصد دارند به 
عنوان نامزد انتخابات وارد صحنه رقابت ها شوند، اما سابقه فتنه آلود آنها مانع تأیید صالحیت شان 
شــده و این امر سبب می شــود اصالح طلبان حتی به شکل صوری به رقابت با روحانی بپردازند. 
این روند وقتی برای آنها نگران کننده می شــود که در ســال ۱4۰۰ نیز آنها نمی توانند به قدرت 
بازگردند؛ چراکه مقدمه آن ورود به رقابت های ریاست جمهوری و دستیابی به کرسی های اجرایی 

از معاون اولی تا مدیریت وزارتخانه است.
2ـ دومین هدف انتخاباتی اصالح طلبان از این طرح پر کردن خأل وجود آقای هاشمی است 
که احســاس می کنند فقدان وی سبب افزایش فاصله آنها با نظام شده و موقعیت آنها نسبت به 
رقبای شان را تضعیف خواهد کرد. از همین رو، همزمان با طرح آشتی ملی از ارتباط خود با نظام 
سخن می گویند. به گفته »محمد هاشمی«، اصالح طلبان پس از خأل هاشمی به این فکر افتاده اند 
که ارتباط مستقیم و مستقل با »آقا« داشته باشند، مطالب خودشان را بگویند و مطالبات نظام 
را بشــنوند. »حسین مرعشی«، ســخنگوی حزب »کارگزاران« نیز طی درخواستی گفته است: 
»بخشــی از گروه های سیاسی تقاضا دارند که پس از رحلت آیت اهلل هاشمی، ارتباط این گروه ها 
به صورت مستقیم با مقام معظم رهبری برقرار شود. در مرحله اول ما منتظر خواهیم ماند تا نظر 

مقام معظم رهبری را در این زمینه مشاهده کنیم.«
۳ـ هدف سوم جناح حاکم که شامل ائتالف اصالحات و اعتدال می باشد این است که آقای 
روحانی به عنوان نامزد خود را در پاسخ به مطالبات سیاسی اصالح طلبان به ویژه کمک به رفع 
حصر ســران فتنه موفق نشــان دهد که الزمه آن نزدیک شــدن اصحاب فتنه به نظام و آشتی 

مجرمان با نظام است.
4ـ مهم ترین هدف این طرح ایجاد فضای دوقطبی جدیدی است که در آن قطب موسوم به 
اصالحات و اعتدال باید خود را صلح دوست، آشتی طلب و مایل به خدمت به نظام نشان دهند. از 
نظر طراحان این دوقطبی، ادامه رفتار ترامپ فضای کشور را در آستانه جنگ و صلح قرار خواهد 

و مردم در انتخابات بین صلح طلبان و جنگ طلبان، گروه اول را انتخاب خواهد کرد.

محمود الزهار رهبر برجسته جنبش مقاومت اسالمی »حماس« تأکید کرد که این جنبش باید روابط خود با سوریه را از سر بگیرد و انتخابات داخلی این 
جنبش تغییری در مواضع یا سیاست های آن در زمینه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد نمی کند. وی تأکید کرد که حماس باید روابط خود با کشورهای 

عربی را که در معرض طوفان قرار گرفته اند، از سر بگیرد که از جمله آنها می توان به سوریه و برخی کشورهای عربی دیگر اشاره کرد که ویران شده اند. 

لزوم از سرگیری 
روابط حماس با سوریه

همه برای بانک کار می کنیم!
یحیــی آل اســحاق، عضو 
گفت:  انقالب  نیروهــای  جبهه 
»در حال حاضر مهم ترین مسئله 
اقتصادی کشــور، رکود اســت، 
متأســفانه تمام این منابع قفل 
شده است و با وجود اینکه منابع 
و نیروی انســانی زیادی داریم، 
اما قفل شــده و صنعت و تولید 
خوابیده اســت. جــدا از مبانی 
آرمانــی و مباحث مربوط به ربا، 

عملکرد اقتصادی به گونه ای اســت که تمام کشــور عمله نظام بانکی شده اند؛ یعنی همه مشغول 
فعالیت هســتند تا بتوانند هزینه های بانکی را پرداخت کننــد و فعالیت های بانکی نیز به گونه ای 
است که سبب نگرانی همه شده است، رئیس جمهور می گوید، »البانک و ما ادراک البانک«. رئیس 
بانک مرکزی می گوید، نظام بانکی به هم ریخته اســت و علما و اقتصاددانان و مردم هم همین نظر 
را دارند. اگر تغییر جدی و ســاختاری در نظام بانکی نباشد، دیری نیست که حوزه اقتصاد به طور 
کامل به هم بریزد. من در جریان یک واحد تولید معدنی و فوالدی هستم که 26۵ میلیارد تومان 
وام گرفته اســت و اآلن باید 96۰ میلیارد تومان با بهره و اصل وام پس بدهد؛ یعنی هر روز صبح 
فقط بهره بانکی و نه قسط آن، یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان است. در واقع، آفتاب به آفتاب 
باید این مبلغ را پرداخت کند. این واحد به نتیجه رسیده است، اما هر چه تولید کند، باز هم برای 

بازپرداخت کم می آورد و فقط می تواند پول بهره آن بانک را بدهد.«

دالیل بی توجهی به سیاست هاي اعالمی رهبر معظم انقالب
کشوري،  علي  حجت االسالم 
دبیر شوراي راهبردي الگوي ایراني 
ـ اسالمي پیشرفت گفت: »متأسفانه، 
در نظام برنامه ریزي کشور به اسناد 
باالدســتي نظام توجه نمي شــود؛ 
براي نمونه، در همین سیاست هاي 
هشــتادگانه رهبري بــراي برنامه 
ششم بحث مهمي در حوزه تربیت 
در سنین کودکي و نوجواني وجود 
دارد؛ اما اگر به برنامه ششم نگاهي 

بیندازید، مشاهده مي کنید که برنامه ششم از این موضوع خالي است و هیچ حکم برنامه اي مشخصي براي 
این موضوع وجود ندارد و صرفاً یکســري کلیات بیان شــده است.« وي تصریح کرد: »آنچه باید در نظام 
برنامه ریزي اصل قرار گیرد، این است که برنامه ریزي با اسناد باالدستي تطابق داشته باشد. اینکه ما موارد 
مغایر را احراز کنیم، راه درستي نیست؛ در نتیجه بسیاري از سیاست هاي اعالمي رهبري به نتیجه نمي رسد 
و دقیقاً سیاست هایي چنین وضعیتي را دارند که ناظر بر بهبود معیشت قشر ضعیف جامعه است.« کشوري 
افزود: »اینکه چرا ســازمان برنامه و بودجه نسبت به اسناد باالدستي نظام بي تفاوت است، به این موضوع 
برمي گردد که ســازمان برنامه و بودجه بر اساس توســعه غربي برنامه ریزي مي کند و اسناد باالدستي بر 
اساس نگاه انقالب و الگوي ایرانيـ  اسالمي پیشرفت ابالغ مي شود.« دبیر شورای راهبردی الگوی ایرانیـ  
اسالمی پیشرفت افزود: »جابه جا شدن مدیران هم این مشکل را حل نمي کند و این بن بستي است که نظام 
برنامه ریزي در آن گرفتار شده است و تنها راه عالج آن هم، گسترش الگوي ایرانيـ  اسالمي   پیشرفت  است.«

  محمد رضا مرادی/ ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه شاهد شکوفایی اقتصاد خود 
بود، اما اردوغان همه این رونق اقتصادی را یک شبه به باد داد. رئیس جمهور قدرت طلب ترکیه که 
سودای دیکتاتوری در این کشور را دارد، با شروع انقالب های عربی سعی داشت که خود را امپراتور 
جدید نسل امپراتوران عثمانی معرفی کند و دخالت های وی در عراق و سوریه این پیام را مخابره 
کرد که وی چشم طمع به برخی شهرهای این دو کشور دارد. از این رو اردوغان تروریست ها را به 
صورت کامل علیه بشار اسد در سوریه تجهیز کرد، اما نتیجه کامالً برعکس شد و نه تنها تروریست ها 
در سوریه موفق نشدند؛ بلکه بی ثباتی ها به داخل ترکیه نیز سرایت کرد. تنها در یک سال نزدیک 
به 2۰ عملیات انتحاری در شــهرهای مختلف ترکیه اتفاق افتاد و این مسئله سبب کاهش ورود 
گردشــگران خارجی به ترکیه شد. افزون بر این، ناامنی در ترکیه سرمایه گذران را از فعالیت در 
بازار ترکیه منصرف کرده و به این ترتیب تمام دستاوردهای سال های 2۰۰2 تا 2۰۱۱ در ترکیه 
به باد رفته است. اکنون اردوغان مانده است و اقتصادی که به شدت به بازارهای مصرف جدید و 
سرمایه گذاران متنوع نیاز دارد. از این رو وی برای نجات اقتصاد بحرانی ترکیه عازم کشورهای حاشیه 
خلیج فارس شــد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سفر سه روزه خود به کشورهای 
بحرین، عربستان و قطر 
کــه چندی پیش انجام 
گرفت، گــروه بزرگی از 
و  بنگاه ها  نماینــدگان 
ترکیه  اقتصادی  فعاالن 
را بــا خود همــراه کرد 
تا بــا اســتفاده از ابزار 
و  دیپلماتیک  تعامالت 
سیاسی، منافع اقتصادی 
و تجــاری مورد نظرش 
را به حداکثر برســاند. 
مســئله مورد عالقه ترکیه و اردوغان اقتصاد اســت که از محورهای گوناگونی قابل توجه است. 
اگرچه افزایش سطح همکاری ها و مبادالت تجاری دوطرف مورد تأکید مقامات این چهار کشور 
بوده است، اما افزایش سرمایه گذاری ها و انجام پروژه های مشترک نیز از جمله مسائل مورد عالقه 
آنها به ویژه ترکیه بیان شده است. بروز مشکالت امنیتی در سوریه و تنش ترکیه با اروپا و روسیه 

در دوسال گذشته سبب شد تا آنکارا از نظر اقتصادی با دوره شکوفایی خود فاصله بگیرد.
در این دوره برخی شاخص های اقتصادی ترکیه همچون نرخ رشد این کشور کاهش داشته 
و حجم بدهی های آن افزایش یافته است و اقتصاد ترکیه دچار رکود شده است. ترکیه به دنبال 
بازارهای جدید برای صادرات و منابع تازه سرمایه گذاری است. ترکیه در چارچوب های اقتصادی 
به همکاری با کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس و درآمدهای نفتی آنها نظر ویژه ای دارد. 
خبرگزاری »آناتولی« ترکیه در این باره گفت: »مقامات ترکیه ای به اقتصاد نگاه ویژه ای دارند و 
معتقدند، نتیجه همکاری دوطرفه اقتصادی و سیاسی آنها در سیاست خارجی این کشورها دیده 
خواهد شــد. همچنین ترکیه به دنبال متنوع ســازی منابع انرژی خود است. درحالی که ترکیه، 
عربستان و قطر را شریک مهم خود در حوزه انرژی می داند. دوحه و ریاض، آنکارا را بهشت امنی 
برای ســرمایه گذاری می بینند.« »میدل ایست مانیتور« نیز مهم ترین هدف این سفر را اقتصادی 
ارزیابی کرد و نوشــت: »94۰ شــرکت عربستان سرمایه گذاری شش میلیارد دالری را در ترکیه 

انجام داده اند.«
البته، این تنها هدف سفر اردوغان نبود و وی در این سفر درباره سوریه و عراق نیز با مقامات 
سه کشوری که حامی تروریست ها هستند، گفت وگو کرد و حتی در دیدار پادشاه بحرین نیز علیه 
ایران مطالبی گفت؛ اما واقعیت آن است که اردوغان پس از موفقیت در تصویب طرح اصالح قانون 
اساسی)در راستای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی که زمینه دیکتاتوری وی را 
تا ســال 2۰29 فراهم خواهد کرد( به دنبال آن اســت تا اقتصاد ترکیه را نیز به رشد و شکوفایی 
برگرداند؛ اما غافل از آن است که این مسئله در صورتی تحقق خواهد یافت که وی برای حاکم 
شدن صلح و امنیت در کشورهای همسایه تالش کند، نه اینکه تروریست ها را برای ایجاد ناامنی 
در سوریه و عراق تجهیز کند. تنها راه حل شکوفایی اقتصاد ترکیه حاکم شدن امنیت و ثبات در 

عراق و سوریه است.

اردوغان به دنبال نجات اقتصاد بیمار ترکیه

 به انتخابات محدود نمی شویم
انبارلویی، عضو  محمدکاظــم 
حزب مؤتلفه اســالمی درباره نقش 
جبهه مردمــی نیروهای انقالب در 
برقراری وحدت و همگرایی در میان 
اصولگرایان، اظهار داشــت: »فرایند 
همگرایــی اصولگرایان در انتخابات 
ســال آینده از طریق جبهه مردمی 
می گیرد.«  انقالب صورت  نیروهای 
وی گفت: »این جبهه تنها در ارتباط 
با انتخابات سال 96 فعالیت نمی کند؛ 
بلکــه تداوم کارکرد این جبهه برای 
همگرایی اصولگرایان پس از انتخابات 

نیز ضروری است.«

اعضای کمیته اعتماد ملی 
مهدی رسول پناه، رئیس کمیته 
انتخابات حزب اعتماد ملی در جلسه 
هم اندیشــی ســتادهای انتخاباتی 
اســتانی حزب اعتماد ملی، اسامی 
اعضای کمیته مرکزی انتخابات این 
حزب در کشــور را اعالم کرد. وی 
الیاس  رســول پناه،  »مهدی   افزود: 
حضرتی، رسول مهرپرور، اسماعیل 
دوستی، قربانعلی قائمی، حمیدرضا 
کارگر، سامان سلیمانی مرند، محسن 
رفیعی فر، حمید عزیزیان، رحمت اهلل 
رضا  گودرزی،  منوچهر  خســروی، 
ولدبیگی، مریــم علیزاده، مهرانگیز 
مروتی و نجمه گودرزی اعضای این 

کمیته هستند.«

تحریم ها و انتخابات
سوزان مالونی، کارشناس ارشد 
مرکز سیاست خاورمیانه بروکینگز با 
بیان اینکه پیش بینی انتخابات ایران 
کار احمقانه ای است، گفت: »مشکل 
روحانی زمانی شروع شد که ایرانیان 
مشتاق بهبود شــرایط اقتصادی از 
توافق هســته ای سال 2۰۱۵ که به 
گفته روحانی قرار بود سبب تقویت 
ســرمایه گذاری و کاهش فقر شود، 
بــه او روی ترش کردند. از آن زمان 
تاکنون، برخی محدودیت ها برداشته 
شده اســت؛ اما دیگر محدودیت ها، 
از جملــه آنهایی که به ادعای غرب 
در راســتای حمایت مالی ایران از 
گروه های تروریستی اعمال شده اند، 
حفظ شــده است. در نتیجه، بیشتر 
مردم از وضعیت اقتصادی رضایتی 
ندارند و کار روحانی برای انتخابات 

سخت شده است.«

طرح تهدید امید
ت  بــا نتخا ا نه  ســتا آ ر  د
ریاست جمهوری و شورای شهر، طرح 
موســوم به »تأمین امنیت برگزاری 
مراسم رســمی، عرفی و معمولی« 
که بیشــتر امضاکنندگان آن عضو 
از  امید مجلس متشکل  فراکسیون 
اصالح طلبان و حامیان دولت هستند، 
با قید دوفوریت چندی پیش تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شد. در بند یک 
ماده واحده آن آمده است: »هر کسی 
با هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا 
غیر آن در مراســم سخنرانی اعم از 
مراسم رسمی که عرفاً بدون مجوز 
تشکیل می شود، موجبات توقف یا 
جلب توجه به خود و یا تشنج شود، 
به حبس از شــش ماه تا دو ســال 
محکوم می  گردد.« به  نظر می رسد، 
این فراکســیون بایــد از »امید« به 
»تهدید« تغییر نام دهد؛ افزون بر این 
آقای مطهری که عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی است و خود 
را همیشــه مدافــع آزادی می داند، 
باید در این زمینه به نخبگان و افکار 

عمومی پاسخگو باشد.

دغدغه های فراموش شده
در چنــد مــاه اخیــر جریان 
سیاسی اصالح طلب که خود را مدعی 
شفاف سازی و اتاق شیشه ای اداری 
معرفی می کند، کمتر پاســخگوی 
مردم و ارائه شفافیت بوده است. این 
جریان حتی تــا آن اندازه صداقت 
نداشته که در برابر امواج افشاگری ها 
در زمینه فسادهای اداری و دولتی،  
گزینشی عمل نکند و با چشم پوشی 
نکردن از فسادها و تخلفات عدیده 
مالی دولت یازدهم،  حداقل عریضه 
را خالی نگــذارد. موضوعاتی، مانند 
فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان 
و بانک ســرمایه که هزاران میلیارد 
تخلــف صــورت گرفتــه، تخلفات 
مربــوط بــه بــرادر رئیس جمهور، 
حقوق های نجومی و تخلفات صورت 
گرفتــه در بانک های بزرگ دولتی، 
هیچگاه به دغدغه نمایندگان حامی 
دولــت در مجلــس تبدیل نشــده

 است.

روی خط انتخابات

اهداف انتخاباتی طرح آشتی ملی

سرمقاله 

ادامه از صفحه اول
5ـ تالش آمریکا برای فرار از هزینه های ســنگین آنچه ترامپ حفظ 
امنیت دیگران می خواند که در شــرایط فعلی چگونگی حضور در ناتو و 

مشارکت در امنیت اروپا در اولویت برنامه های وی است.
۶ـ فائق بودن روحیه تجارت و کاسبی رئیس جمهور فعلی آمریکا که 
اگرچــه ابتدای ورود به قدرت، احکام جنجالی صادر کرد؛ اما در مواجهه با 
هزینه های سنگین این احکام، شاهد تعدیل و عقب نشینی هایی بودیم که 
حاکی از محاسبه گری وی برای اجرای این سیاست های جنجالی است. به 
یقین، توان بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران در هرگونه تصمیم وی لحاظ 

خواهد شد.
بنابراین هرگونــه تالش برای پیگیری دوقطبــی جنگ ـ صلح در 
شرایط فعلی که خود القاکننده وجود شکاف و اختالف در مواجه شدن با 
دشمنان بیرونی است، نوعی خوش خدمتی به دشمنان و رقبای منطقه ای 
و فرامنطقه ای نظام و در رأس آنان آل سعود و رژیم صهیونیستی بوده و در 

مغایرت کامل با منافع ملی است.
در برخورد با این ســناریوی دشمن پسند، الزم است نیروهای مدافع 
انقالب با هوشــیاری عمل کرده و با بی اعتنایی به ادعاهای مرتبط با آن، 

بی اعتباری مفروضات ادعایی را مد نظر قرار دهند.

بی اعتباری مفروضات دوقطبی جنگ و صلح
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نکته گرام

بازار تبریز پیشگام در تحقق اقتصاد مقاومتی

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات از تغییر مالک ها و شرایط برای حذف یارانه افراد خبر داد و گفت: دولت برای شناسایی پردرآمدها دستورالعملی به نام 
»وســع خانوار«تنظیم کرده که به جای درآمد،عملیاتی خواهد شــد. بر این اساس در فرمول وسع خانوار توان اقتصادی آنها از نظر مالک هایی همچون مدل و 

قیمت خودرو، تعداد تسهیالت بانکی دریافتی، نوع فعالیت صنفی افراد، دارا بودن کارت بازرگانی مربوط به سرپرست خانوار در نظر گرفته می شود. 
 ارزش پایین شرکت های 

واگذار شده به بانک ها
علــی  طیب نیــا، وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایی گفــت: »نظام 
بانکی ما مشــکالت زیادی دارد؛ اما 
ما در دولــت یازدهم به دنبال حل 
آنها هستیم. شرکت هایی که دولت 
به عنوان بدهی خود به بانک ها واگذار 
می کند، عمــاًل دو ریال نمی ارزد و 
عمدتاً دارای صورت های مالی نامنظم 

و ضررده هستند.«

پیشنهادی
 برای کاهش نرخ بیکاری

علی ســرزعیم، استاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی گفت: »برای رشد 
اقتصادی کشــور بایــد قانون کار و 
قانون استخدام کشوری بازنگری شده 
و وضعیت صندوق های بازنشستگی 
و قوانین آنها اصالح شود. همچنین 
نهادهــای موازی و بــدون کارکرد، 
حــذف و قیمت حامل هــای انرژی 
آزاد سازی شــود.« وی نرخ بیکاری 
جوانان کشورمان را 2۵ درصد و نرخ 
کلی بیکاری را ۱۳ درصد عنوان کرد 
و گفت: »متوسط نرخ رشد جمعیت 
پس از انقالب 2/7 درصد بوده که به 
افزایش نرخ بیکاری منجر شده و اگر 
با همین روند ادامه یابد، به بیکاری 

پنج تا ۱۰ میلیون نفر می انجامد.«

میزان وابستگی اقتصاد 
به اینترنت

امیرعلــی خیراندیــش، مدیر 
اجرایی جســت وجو بومــی گفت: 
»طبق آمار مؤسسات بین المللی 8 
دهم درصد از اقتصاد ایران وابســته 
به اینترنت است و ایران رتبه نخست 
استفاده از گوگل را به خود اختصاص 
داده اســت.« وی با اشــاره به لزوم 
بومی ســازی کسب وکارهای مبتنی 
بر جویشگر بومی، اظهار داشت: »با 
تحلیل همیــن آمار و ارقام می توان 
پیش بینی کرد که در صورت حمایت 
کاربــران ایرانی از جویشــگر بومی 
پارســی جو، این توانایی وجود دارد 
که اقتصاد اینترنتی کشور طی پنج 
سال آینده با رشــد 6۰۰ درصدی 

روبه رو شود.«

پژواک
شبکه های اجتماعی و سالمتـ  ۱۷

1 خود افشاگریـ 

پایش

عکس خبر

 محمد نوری/ هنگامی که رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی شان سال 
۱۳9۵ را سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام گذاری کردند، انتظار این بود 
که دولت و ملت اقدام و عملی متناسب برای تحقق این شعار از خود نشان دهند. 
حال که با گذشت یازده ماه از آغاز سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، به روزهای 
پایانی آن نزدیک می شویم، با نگاهی به اقدامات ماه های گذشته در حوزه دولت، 
درمی یابیم تقریباً هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و دولت به 
تهیــه گزارش های غیر واقعی در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از تحقق 

خود اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقدام کرده است. 
در حوزه دولت؛ دستگاه های اجرایی و به ویژه مسئوالن حوزه اقتصاد حدود 
یک ماه فرصت دارند تا در راستای تحقق شعار امسال گام های عملی بردارند. ولی 
به نظر می رسد مسئوالن اقتصادی دولت، چشم انداز و اهداف تحقق این شعار را 
به فراموشــی سپرده اند، یا اینکه به کلی آن را از دستور کار خود خارج کرده اند. 
این در حالی است که با بدعهدی طرف های غربی که مورد اعتماد دولت یازدهم 
برای برون رفت از مشکالت بودند، عقیم بودن این رویکرد به اثبات رسید. به نظر 
می رســد، دولت باید از این رویکرد چشم پوشــی کرده و در این مدت باقی مانده 

دست به اقدام و عملی متناسب با اقتصاد مقاومتی بزند.
در حــوزه ملت؛ اگرچه تحقق اقتصاد مقاومتی گفتمان غالب در بین مردم 
نیست و مدیریت مصرف موجب کاهش مصرف و توجه به مصرف تولیدات داخلی 
نشــده است، ولی برخی از هموطنان به صورت خودجوش در راستای تحقق این 
سیاست ها اقدام و عمل مناسبی داشته اند. کارآفرینی و ایجاد مشاغل کوچک از 
مهم ترین اقدامات این دسته از مردم در راستای تحقق شعار سال بود که در عرصه 
کشاورزی و دامداری، خدمات و صنایع کوچک ظهور و بروز داشت. این اقدامات 
عالوه به ایجاد اشتغال، موجب درآمدزایی و حرکت به سمت استقالل اقتصادی 

شده است که قابل تقدیر است. 
تحقق اقدام و عمل در عرصه مقاوم سازی اقتصاد از سوی مردم امری بسیار 
مهم و کاربردی است، به طوری که بعضاً اهمیت آن از حوزه عملکرد دولت بیشتر 
می شــود. اگر اقدام و عمل مردم در حوزه مقاوم ســازی اقتصاد به گفتمان غالب 
تبدیل شود و فرهنگ گردد، گام مهم و مؤثری در این حوزه برداشته شده است. 
هفته گذشــته از بازار تبریز خبری منتشر شد که می تواند برای همه مردم ایران 

الگوی عملی مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. 
بسیاری از بازاریان تبریز تصمیم گرفته اند دیگر منتظر تصمیمات و اقدامات 
مسئوالن برای مبارزه با قاچاق کفش در شهر خود نباشند و مانند دیگر اقداماتی 
که مردم تبریز به صورت متحد و همگرا انجام داده اند، خود وارد عمل شوند. آنها 
تابلوهایی پشت ویترین مغازه های شان نصب کرده اند که بر روی آن نوشته شده 

است؛ »فقط کفش ایرانی می فروشیم«.
با این اقدام بازاریان تبریز کفش های بی کیفیت چینی که در سایه بی تدبیری 
مسئوالن، خود را به بازار ایران تحمیل کرده و سبب بیکاری بسیاری از کارگران و 
ورشکستگی تولیدکنندگان شده بود، رونق خود را از دست داده و بار دیگر رونق 
به این صنعت پرقدمت تبریز بازگشته است. مردم این شهر والیتمدار بار دیگر به 
صورت همگرا و متحد اقدام مناسبی برای کم کردن دغدغه رهبر معظم انقالب 
در تحقق اقتصاد مقاومتی صورت داده اند. این اقدام آنها می تواند به عنوان الگوی 
مطلوبی برای دیگر شــهرها و در سایر حوزه های اقتصادی نیز مطرح و عملیاتی 

شود. ان شاءاهلل

 تغییر مالک و معیار 
حذف یارانه

دست فروشان متروی خط دولت! تصویر اسپوتنیک از سبک زندگی ساده در یکی از روستاهای ایرانکتاب کار اول دبستان/ دوست های گمشده پسر و دختر را پیدا کنید!! هدیه برجام مستقیم به تعمیرگاه رفت

دو راه متفاوت
 ســید فخرالدین موسوی/  هفته 
گذشــته نیز بار دیگــر شــاهد راه متفاوت 
رســانه های دو جریان اصلی کشــور بودیم؛ 
روزنامه های منتقــد و نزدیک به اصولگرایان 
همچنــان به مشــکالت داخلــی و نواقص و 
کمبودهای کشــور و بــه ضعف های دولت و 
وعده ایی که در حد شعار مانده است پرداختند، 
روزنامــه »وطن امروز« یــک روز این جمله 
محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهور که 
گفتــه بود هنوز در رکودیم را تیتر یک کرد و 
روز دیگر تحت عنوان »خوزستان غیر عادی« 
نوشت: خوزســتان همچنان در بحران است. 
پس از بحران قطعی گسترده برق در استان، 
آب برخی شهرستان های این استان نیز قطع 
شد تا در زمستان ۱۳9۵ استان خوزستان یک 
وضعیت غیر عادی و بحرانی را به خود ببیند؛ 
وضعیتی که به گفته نماینده این اســتان در 
مجلس خبرگان رهبری، حتی در طول هشت 
ســال دفاع  مقدس نیز سابقه نداشته است و 
در روز دیگــری از هفته نیز هم این بخش از 
سخنان رهبر معظم انقالب که فرمودند؛ »مردم 
گالیه مندند!« را تیتر یک خود قرار داد و این 

سؤال را مطرح می کرد که: »مسئوالن بگویند 
چه  کرده اند؟«

روزنامه »کیهان« نیز که 24 بهمن ماه؛ 
»مشــکالت اقتصادی را چه کسانی باید حل 
کننــد؟!« را تیتر یک خود انتخاب کرده بود، 
با انتقاد از سخنان رئیس جمهور در هشتمین 
جشــنواره بین المللی فارابی نوشت: »به نظر 
می رسد رئیس جمهور با فراموش کردن همه 
وعده هــای متعدد و رنگارنــگ انتخاباتی، در 
واپسین ماه های دولتش، می کوشد شانه از زیر 
بار مسئولیت خالی کند و پس از سه سال و نیم 
توهین به همه دانشمندان و متخصصان منتقد، 
از آنها برای برون رفت از معضالتی که خود به 
وجود آورده است، راهکار می طلبد! و روز 27 
بهمن نیز این فــراز از کالم امام خامنه ای در 
دیدار مردم تبریز با ایشان را بر صفحه اول خود 
نشاند که فرمودند: »مردم از تبعیض، کم کاری 
و بی اعتنایی به مشکالت گالیه دارند.« اتفاقی 
که در روزنامه جوان، روزنامه صبح نو و... هم 
تکرار شد، اما در مقابل تیتر قالب رسانه های 
اصالح طلب به موضوع حاشــیه و این روزها، 

یعنی آشتی ملی اختصاص یافته بود!

و روزنامه هــای اصالح طلــب به موضوع 
خودساخته آشتی ملی که پیش از آنکه شامل 
حال ملت باشــد، قصه ای جناحی و سیاسی 
است. روزنامه »آفتاب یزد« که ابتدای هفته با 
تیتر درشت: »استقبال چپ و راست از آشتی 
ملی«، دلواپســان را تنها مانع  آشــتی ملی 
معرفی می کند در ســرمقاله همین روز خود 
به قلم احمد نقیب زاده و با عنوان؛ مقابل این 
موج نایستید، نوشت: »سالیانی دراز است که 
جامعه مــا تقریباً در یک حالت دوقطبی قرار 
گرفته است که یک قطب آن مترصد این است 
تا همه چیز را به دست بگیرد و قطب دیگر را 
به خارج از دایره قدرت پس براند. این موضوع 
ســبب شده اســت تا یک ناامیدی بر اعضای 
قطب دوم که متشــکل از اقشار تحصیلکرده 
و طبقات مفید جامعه هستند، مستولی شود. 
این امر بسیار خطرناک می نماید. باید در نظر 
داشــت که گروه دیگر، نمی تواند بی توجه به 
این نکته باشند که بدون فرهیختگان، مملکت 
اداره نمی شود. در نتیجه، این فراخوانی که در 
خصوص »آشتی ملی« داده شده، ندایی بسیار 
به وقت بوده است و من امیدوار هستم که در 

نهایت در جامعه طنین انداز شود. کسانی هم 
که بیش از حد پافشــاری می کنند بر مواضع 
غیر اصولی شان به هوش آیند و به این ندا پاسخ 
مثبت دهند تا جامعه بین المللی هم در مقابل 
وحدت ملت ایران حد و مرز خود را بشناسد.« 
موضوعی که در تیتر »آشتي ملي آتش به جان 
دشمن« با بحرانی نشان دادن روزهای پیش 
رو و ماجراجویي  هاي رئیس جمهور تازه آمریکا 
آشتی ملی را تنها پادزهر این موضوع دانست. 
روزنامه »شرق« نیز هفته را با تیتر یک »چراغ  
سبز برای دیدار با محصوران« آغاز کرده بود، 
همچون روزنامه »اعتماد« نیز در ادامه هفته 
با احتیاط و در لفافه این موضوع را دنبال کرد، 
چنانکه »اعتماد« در سرمقاله خود به نوشته 
الهه کوالیی، در صبح 2۳ بهمن نوشت؛ »نوع 
و کثرت طبقات و گروه ها و اقشار اجتماعي که 
در راه پیمایي 22 بهمن شــرکت کرده بودند، 
ضرورت توجه به سلیقه ها و انتظارات گوناگون 
را یادآور مي شود. تنوع نگرش ها و انتظارات باید 
از ســوي تمام مسئوالن به رسمیت شناخته 
شــود و از تک صدایي و تک گرایي در جامعه 

پرهیز شود.«

فرهادی/یکــی  مهــدی   
از مباحــث بســیار جــذاب در حوزه 
روانشناسی پنجره جوهری است که در 
شبکه های اجتماعی شاهد آن هستیم 
که افراد در قالب این پنجره واقعیت هایی 
از زندگی خود را که نمی خواهند بروز 
بدهند یــا درصدد پنهــان کردن آن 
هستند را نشان می دهند؛ در این پنجره 
ویژگی های فرد در چهار ربع یک مربع 

مطالعه و بررسی می شود.
در ربع اول یا قسمت آشکار، کلیه 
اعمال و رفتارهایی قرار می گیرد که برای 
فرد و دیگران کامالً آشنا و شناخته شده 
است. به این ربع »ناحیه عمومی« هم 
گفته می شــود و برخی نیز آن را »مِن 

آگاه« نام نهاده اند.
در ربــع دوم یا قســمت تاریک، 
اعمال و رفتارهایــی قرار می گیرد که 
دیگران به خوبی از آن آگاهی دارند، ولی 
برای خود فرد شناخته شده نیست. مثل 
آدم نابینا که نمی بیند، ولی دیگران او 
را می بینند. در حوزه فکری نیز چنین 
است که ممکن است فردی اشکاالت یا 
حتی برجســتگی های معنوی و فکری 
داشته باشد، اما ضمن اینکه از دید وی 
پنهان است، در دید دیگران این رفتار 

کاماًل واضح است.
در ربع ســوم یا قسمت محرمانه، 
اعمال و رفتارهایی را دربرمی گیرد که 
فرد به خوبی از آنها آگاه است، ولی برای 
دیگران بازگو نمی کند. به تعبیری، فاش 
نمی سازد. به این ربع »ناحیه خصوصی« 

هم گفته می شود.
در ربــع چهــارم کــه »منطقه 
مجهول« و »خانه اشــباح« نیز نامیده 
می شــود. این خانه شامل موضوعاتی 
می شــود که نه فرد از آنها شــناختی 
نسبت به خود دارد و نه دیگر افراد حاضر 
در گروه. برای نمونه هرگاه رئیس حرفی 
می زند فرد رفتارهای ناخوشــایندی از 
خود نشان می دهد که نه خود متوجه 
آن اســت و نه اعضای گروه متوجه آن 
می شوند. این منطقه نیز در شبکه های 
اجتماعی قابل کشف است؛ زیرا برخالف 
رفتار در فضای واقعی که در جایی ثبت 
نمی شــود، هرگونه رفتاری در فضای 
مجازی ثبت می شود و قابل جست وجو 

و تحلیل است.

آن روی سکه

حاکم  رکود  مهدوی/  سعید   
بر اقتصاد بســیار ســنگین شده، نفس 
تولیدکنندگان به شماره افتاده و معیشت 
اقشار آسیب پذیر و طبقات پایین جامعه 
در خطر اســت. گروه اقتصــادی دولت 
یازدهــم برای خــروج از ایــن رکود و 
همچنین کنترل تورم، بسته های خروج 
غیر تورمــی از رکود را طراحی کرده اند؛ 
امــا با توجه به اینکــه دولت به ماه های 
پایانی عمر خود نزدیک می شود، تاکنون 
نتوانسته بر این رکود گسترده فایق آید. 
برای دستیابی به این مهم دولت اقداماتی 
را طراحی و اجرا کرده که در بسیاری از 
موارد خود موجب عمیق تر شدن رکود در 

اقتصاد شده است.

حرکت نظام بانکی
 در مسیر رکود بیشتر

عملکرد نظام بانکی با توســل به 
ابزارهایی چون افزایش نرخ سود سپرده 
و کاهش شدید مقدار اعطای تسهیالت 
از جمله موارد تشــدید رکود اقتصادی 
در ایــن روزهاســت، در حالی که نقش 
اصلی این نظام تحریک و رونق بخشــی 
به اقتصاد از طریق ابزارها و سیاست های 
پولی در اختیار اســت. مدتی اســت که 
حجم نقدینگی از مرز ۱ تریلیون و ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان گذشته است. از آنجا 
که رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم است، 
نقدینگی ترجیح  این  بیشــتر صاحبان 
داده اند که پول شان را در بانک ها بگذارند 
و به نرخ های سود عمدتاً باالی 2۰ درصد 
قناعت کنند و در مقابل جاخوش کردن 
نقدینگــی مردم در بانک ها، دســتاورد 
تورم اسمی پایین را برای دولت رقم زده 
است. شیب نزولی تورم بسیار غیرعادی 
و متناقض است؛ زیرا در شرایط طبیعی 
وقتی نقدینگی رشد می  کند، تورم هم باید 
رشد داشته باشد، این در حالی است که 
اکنون رشد نقدینگی را شاهد هستیم، اما 

تورم کنترل شده و کاهش یافته است. 
نظام بانکی در اوضاع کنونی نقش 
یک مســکن موقت بــرای حجم باالی 

نقدینگی در اقتصاد را دارد. این نقش در 
ماه های پایانی سال و ماه های آغازین سال 
جدید که طبق روال گذشته به شدت از 
تسهیالت دهی جلوگیری می کند، عماًل تا 
زمان انتخابات برای کنترل تورم وضعیت 
به همین منوال ادامه دارد و نقدینگی به 
بازار برای تحریک تقاضا و افزایش قدرت 
خرید مردم )اعطای تسهیالت( به بازار راه 
پیدا نمی کند و از ســوی دیگر در اختیار 
بخش تولیدی کشور نیز قرار نمی گیرد. 
حال اگر به این شــرایط، بخشش جرایم 
وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بانک ها که 
در روزهای اخیر زمزمه می شود را اضافه 
کنیم، خواهیم دید دولت چه خوابی برای 
اندک نقدینگی موجود در بازار دیده است.

 
ابتکار دولت در بسته های خروج غیر 

تورمی از رکود
بســته اول خروج غیــر تورمی از 
رکود تا پایان سال ۱۳94 طراحی شد ه 
بود . این بسته بر اساس تحریک تقاضای 
خارجی تد وین شد ه بود  و بیشتر مبتنی 
بر صاد رات بود؛  اما به د لیل اینکه شرایط 
د اخلی اقتصاد  و همچنین اقتصاد  جهانی 
د ر آن د ید ه نشــد ه بود  با شکست مواجه 
شد و اجرا نشد . د ر این بسته دولت اعتقاد  
د اشت  که باید  تحریک تقاضای خارجی 
انجام شــود  که د ر حال حاضر به نتیجه 
عکس آن رسید ه  و معتقد است  باید  بازار 

د اخلی تحریک شود. 
بسته دوم خروج غیر تورمی از رکود 

نیز شــامل کاهش نرخ سود تسهیالت و 
سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی 
بانک ها از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد، کاهش 
نرخ ســود تســهیالت بین بانکی از 29 
درصد به 26 درصد، افزایش تســهیالت 
بانکی برای خرید کاال و تحریک تقاضای 
مردم، تزریق بودجه عمرانی و تســریع 
در پرداخــت بدهی دولت به پیمانکاران 
برخی از سیاست های جدید دولت برای 
افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا شــد؛ 
اما در عمل بسیاری از این برنامه ها اجرا 
نشــد، یا در مواردی در مسیر عکس آن 

قدم برداشته شد.

رکود مشهود در بازار بورس 
نیز  بــورس  بــازار  کارشناســان 
معتقدنــد که وضعیت ایــن بازار اکنون 
برای سرمایه گذاران قابل قبول نیست و 
حتی مطلوبیتی به لحاظ کسب سودآوری 
برای سهامداران خرد و سرمایه گذاری های 
بــا دید کوتاه  مــدت ندارد. بســیاری از 
ســرمایه گذاران به آینــده امیدوارند تا 
کاهــش ســرمایه گذاری های چند ماه 
گذشته جبران شود؛ اما آنچه که اکنون 
در این بازار مشــاهده می شود این است 
که به علت کاهش نقدینگی، جابه جایی 
سهام یا نوسانات بازار پیش بینی نمی شود. 
گفتنی است، در چند هفته گذشته اوراق 
سلف، مشــارکت و اسناد خزانه اسالمی 
منتشر شده میزان نقدینگی بازار سرمایه 
را کاهش داد و افراد ریسک گریز را از این 

بــازار خارج کرد. به عبارتی، این افراد به 
سمت اوراقی با سود ثابت هدایت شدند 
که ایــن امر خود عاملــی برای کاهش 
شــاخص بازار، عدم رونق و عدم گردش 
معامالت می شــود. هرچند که این بازار 
باید از دخالت هاي دولتي مصون باشــد 
و آزادانه در فضا و بســتري مناســب به 
فعالیت خود ادامه دهــد؛ اما اقدامات و 
تصمیم گیري هــاي دولت در برنامه هاي 
اقتصادي کالن مي تواند تأثیر بسزایي در 

رشد یا افت آن داشته باشد.

فقر پروژه های عمرانی 
آمارهای رســمی نشــان می دهد 
دولتمردان تدبیــر و امید عالقه خاصی 
به کارهــای عمرانــی ندارند. تخصیص 
ندادن بودجه هــای عمرانی و در عوض 
افزایش چنــد برابری بودجه های جاری 
بحران رکود اقتصادی در کشور را باالتر 
می برد. در واقع، کاهش بودجه عمرانی، 
اشتغال و سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار 
خواهــد داد، رکود را عمیق تر کرده و آن 
را به بنگاه های اقتصادی تسری می دهد. 

مسکن همچنان در رکود 
بازار مسکن و ساخت وساز هنوز در 
دوران رکود به ســر می برد. در صورتی 
که بخش مســکن از رکود خارج شود، 
به دلیــل ارتباط بــا 4۰ صنعت دیگر، 
می تواند بر رشــد اقتصادی کشور تأثیر 
مطلوبی بگــذارد. باتوجه به وابســتگی 
حــدود 2۰۰ صنعت بــزرگ و کوچک 
نظیر سیمان، آجر، آهن آالت، فوالد و... با 
صنعت ساختمان، طبیعی است که اگر 
این صنعــت رونق بگیرد، می تواند دیگر 
صنایع وابسته اقتصاد ملی را رونق دهد. 
در کشور ما نیز این بخش سهم عمده ای 
از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری 
و اشــتغال را دارد و بــه مثابــه محرک 
بســیاری از فعالیت های اقتصادی عمل 
می کند. در واقع رونق مســکن می تواند 
تأثیر چشمگیری بر اقتصاد داشته باشد. 
بر اســاس قانون، تأمین مســکن برای 

اقشار جامعه بر عهده دولت است؛ از این 
رو تمام دولت ها برنامه های ویژه ای برای 
این بخش دارند. دولت یازدهم در ابتدای 
کار تعهد کرد که کار مسکن مهر دولت 
قبلی را به اتمام برساند و خود نیز طرحی 
به عنوان »مسکن اجتماعی« را برای اجرا 
معرفی کرد، اما دولت تاکنون خواسته یا 
ناخواسته در اتمام پروژه های مسکن مهر 
بدعهدی کرده و حتی برای طرح »مسکن 
اجتماعی« خود نیز هیچ اقدام قابل ذکری 

انجام نداده است.

اوضاع ناخوش بازار لوازم خانگی
طی چند ســال اخیر بــازار لوازم 
خانگی نیز مانند دیگر بخش های اقتصادی 
کشور با معضل رکود دست و پنجه نرم 
می کند؛ واردات بی رویه محصوالت مشابه 
خارجی از یک ســو و مشکالت نقدینگی 
تولیدکنندگان داخلی از ســوی دیگر بر 
کسادی این بازار دامن می زند، البته در 
این شرایط مصرف کنندگان نیز سودی 
نمی برند؛ چرا که با وجود رکود، هر سال 
قیمت ها افزایش یافته و از قدرت خرید 

مردم کاسته شده است.

توقع مردم و کارشناسان
دالیل زیادی برای فرو رفتن اقتصاد 
کشــور در رکود وجود دارد که به برخی 
از آنها و همچنین به برخی از پیامدهای 
آن اشاره شد؛ لذا توقع مردم و کارشناسان 
از گروه اقتصادی دولت، نهادها و ادارات 
وابسته این است که با برنامه ریزی جامع 
اقتصاد کشــور را براساس الگوی اقتصاد 
مقاومتی به دور از جدال های سیاســی 
و حزبی، از شــرایط رکودی حادث شده 
بیــرون بکشــند؛ زیرا رکــود اقتصادی 
بلندمدت برای هر کشــور بزرگی مانند 
کشور جمهوری اســالمی ایران، بسیار 
خطرناک اســت و موجب از بین رفتن 
شرکت های بزرگ و متوسط خواهد شد 
و این گونــه راه برای ورود شــرکت های 
خارجــی به بازار بزرگ مصرف کشــور 

باز می شود.

اقدامات دولت رکود را عمیق تر می کند!

به جایم زیارت کن/خیرین، بیماران سرطانی را به زیارت عتبات فرستادند  فرار از آمریکا به دنبال سیاست های ترامپهنوز اقتصاد مقاومتی در میان مدیران و مسئوالن غریب استامام )ره(: »گمان نمی کنم عبادتی باالتر از خدمت به محرومین باشد.«
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پنجره

رخنه

  علی تتماج / سال 2۰۱۱ 
را می توان سرآغازی جدید برای برخی 
از کشــورهای عربی شــمال آفریقا و 
غرب آســیا دانست؛ دورانی که در آن 
کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، 
یمن و عربســتان شــاهد اعتراضات 
مردمی بودند. حرکت هایی که محور 
اولیه آن را مبارزه با اســتبداد داخلی 
و اســتعمار خارجی و تحقق شــعائر 
اسالمی تشکیل می دهد. اکنون شش 
ســال از آن دوران می گذرد و کارنامه 
هر یک از این کشورها نکاتی انحصاری 
و مهم را نشان می دهد. در کشورهایی 
چون تونــس، لیبی و مصــر روندی 
که می توانســت تحقق بخش بیداری 
اسالمی باشد به دالیل مختلف به ویژه 
نداشتن رهبری بصیر و آگاه و نیز غفلت 
از استعمار خارجی در مسیری مغایر با 
اصل مطالبات مردم قرار گرفت و دچار 
انحراف شد. نکته مهم آنکه در کشوری 
مانند بحرین به دلیل وحدت مردم و 
مرجعیت چنین آفتی بر انقالب مردم 
وارد نشد و با وجود سرکوب گری های 
گسترده آل خلیفه و شرکای منطقه ای 
و فرامنطقــه ای آن همچنــان ادامه 
دارد. در ایــن میــان وضعیت یمن از 
ویژگی های خاصی برخوردار است که 
آن را از دیگر قیام ها متمایز می سازد. 
مردم یمن در ۱6 فوریه ســال 2۰۱۱ 
قیامی سراســری را برای مقابله با سه 
دهــه حاکمیــت علی عبداهلل صالح و 
البته مداخالت ســعودی و آمریکا در 
کشورشان آغاز کردند که در نهایت به 
سرنگونی عبداهلل صالح منجر شد. نکته 
مهم و اساسی در قیام مردم یمن آن 
بود که آنها به همین تغییرات بسنده 
نکرده و در سپتامبر سال 2۰۱4 برای 
مقابله با یک جانبه گرایی منصور هادی 
و وابســتگی وی به آمریکا و سعودی 
مرحله جدید قیام را با درس گرفتن از 
اشتباهات و تجربه قیام سال 2۰۱۱، با 
محوریت رهبری انصاراهلل آغاز کردند؛ 
حرکتی که زمینه ســاز امضای توافق 
ملی میان تمام گروه های سیاســی با 
عنوان صلح و مشــارکت شد. از سال 
2۰۱۵ و فرار منصور هادی به عربستان، 
تحوالت یمن ابعاد تازه تری گرفت. از 
یک سو گروه های سیاسی باید بستر را 
برای تحقق روند سیاسی دموکراتیک 
و مردمی فراهم ســاخته و از ســوی 
دیگر باید به مقابلــه با تجاوز ائتالف 
آمریکایی- سعودی بپردازند. به عبارتی، 
دو تحرک نظامی و سیاسی به صورت 
موازی باید انجام می شد. وحدت ملی 
میان ارتش و نیروهای مردمی با هدایت 
انصاراهلل موجب شد تا در حوزه سیاسی 
دســتاوردهای مهمی رقم زده شــود 
که آغاز به کار پارلمان و نیز تشــکیل 
دولت ملی از آن جمله است. در حوزه 
نظامی نیز ارتش و نیروهای مردمی به 
تجاوزات ائتالف سعودیـ  آمریکایی که 
چندین کشور عربی نیز با آنها همراهی 
می کردند، پاسخی قاطع دادند، چنانکه 
جهانیان اذعان دارند دستاورد سعودی 
در این کشور کشتار زنان و کودکان، 
نابودسازی زیرساخت های یمن و قرار 
دادن میلیون ها نفر در معرض گرسنگی 
بوده است. سازمان خواربار و کشاورزی 
سازمان ملل )فائو( در گزارشی اعالم 
کرد، ارزیابی های ویژه در زمینه ارسال 
گندم به یمن حاکی از این اســت که 
ذخیره گندم تا مارس)اسفند( کفایت 
می کند و نگرانی ها درباره توقف واردات 
این محصول نیز وجود دارد. ســازمان 
ملل به تازگــی بودجه ای به مبلغ دو 
میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون دالر برای 
کمک بــه ۱2 میلیون یمنی نیازمند 
به کمک های فوری درخواســت کرد. 
با تمام این تفاســیر یمنی ها نه تنها 
تســلیم دشمن نشده، بلکه بر وحدت 
و یکپارچگی بــرای ادامه مبارزه پای 

فشرده اند.
آنچه در برآیند شش سال انقالب 
مردم یمن مشــاهده می شــود این 
اســت که آنها در حالی در میانه راه، 
با درس گرفتن از اشتباهات گذشته 
ابعــاد جدیدی از قیــام را رقم زدند 
کــه در ادامه راه، بــا تکیه بر وحدت 
و یکپارچگــی ملی تحــت رهبری 
انصــاراهلل تحقق اســتقالل داخلی و 
مقابله با مداخــالت خارجی را رقم 
زدند، چنانکه امروز سعودی و شرکای 
سراسر مسلح آن با وجود برخورداری 
از طیف گسترده ای از امکانات در برابر 
ایستادگی مردم و ارتش ناتوان شده اند. 
گزارش ها نشان می دهد سعودی برای 
حفظ آمریــکا در این جنگ به دادن 
رشوه های کالن روی آورده است که 
خود سندی بر تزلزل شدید و اذعان 
آنان به شکســت در برابــر مقاومت 

یمن است.  

  عبــداهلل عبادی/ اریتره 
پس از استقالل از اتیوپی درصدد بود تا 
حداکثر مشروعیت جهانی و بین المللی 
را کســب کرده و به ســرعت روابط 
خارجــی خود را گســترش دهد، به 
همین دلیل ارتباطات گسترده ای را با 
آمریکا آغاز کرد. آمریکا نیز از پیروزی 
جبهــه آزادیبخش مــردم اریتره که 
اکثر اعضای آن را مسیحیان تشکیل 
می دهنــد و رهبری آن »ایســیاس 
افورکــی« که میانه خوبی با اســالم 
ندارد، خرســند بود؛ چراکه روی کار 
آمدن یک حکومت مســیحی بسیار 
خوشایندتر از یک حکومت اسالمی با 
دردسر برای آمریکایی ها بود. بنابراین 

دولت آمریکا، رابرت هوک معاون وزیر خارجه در 
امور آفریقا را به عنوان نخســتین سفیر خود در 
اریتره معرفی کرد و کمک های خود را به همراه 
دیگر کشورهای غربی به این کشور فقیر که در 
منطقه ای راهبردی قرار گرفته بود، سرازیر کرد.
پــس از این تحوالت، آمریکا تمایل وافری 
بــرای برقراری صلح و امنیت در منطقه نشــان 
داد، آمریــکا که پس از اتیوپــی، مصر، ایتالیا و 
سودان پنجمین کشوری بود که استقالل اریتره 
را به رســمیت شــناخته بود، سعی کرد ضمن 
برقراری صلح میان اتیوپی و اریتره، منافع خود 
را در بین دو کشــور )که تعارضات جدی با هم 

دارند(، حفظ کند.
آمریکا تالش هــای کم دامنــه ای را برای 
تشــکیل دموکراسی ســازی در اریتره از سال 
2۰۰۱ تــا به امروز آغاز کرده اســت؛ اما در این 
ســال ها هنگامی که هواداران دموکراســی در 
اریتره خواستار برپایی دموکراسی و رعایت قانون 
شدند، ایاالت متحده برای حفظ وضع موجود و 
نیز مخالفت نکردن صریح با دموکراسی پیامی 
ارسال کرد که تأکید بر عدم خشونت داشت و نه 
اصالح و دموکراسی. سیاست دولت آمریکا پس 
از یازدهم ســپتامبر درباره اریتره بین دو قطب 
در نوســان بوده است. از یک سو قطب حمایت 
از رژیمی قرار دارد که به جنگ علیه تروریســم 

پیوسته و به این بهانه، مخالفان خود را که عمدتاً 
نیز مسلمانان هستند، سرکوب می کند، و از سوی 
دیگر دولت آمریکا درباره روند دموکراسی سازی 
در اریتره و فشار بیشتر به دولت این کشور از آن 
بیم دارد که حرکت جهاد اسالمی اریتره که متهم 
به ارتباط با القاعده اســت از خأل قدرت ناشی از 
ضعف دولت مرکزی استفاده کرده و فعالیت خود 
را در این کشور علیه منافع آمریکا شدت بخشد.
در بعــد نظامی نیز گزارش های بســیاری 
از فعالیت هــای نظامی و جاسوســی آمریکا و 

رژیم صهیونیستی در ســواحل و جزایر اریتره 
در دریای ســرخ منتشر شده اســت؛ اما اریتره 
هیچ گاه به صورت رســمی حاضر به تأیید این 
فعالیت ها نبوده است، با این وجود پس از چندی 
با توجه به سیاست های برخی از کشورهای عربی، 
مقامات اریتره نیز از تأسیس پایگاه نظامی آمریکا 
در کشور خود استقبال کردند. پس از نبردهای 
۱998 تا 2۰۰۰ میالدی با اتیوپی ساختار نظامی 
و اقتصادی اریتره آســیب جــدی دید و دولت 

این کشــور به شدت تحت فشار قرار گرفت. در 
آن شــرایط این انتظار وجود داشــت که دولت 
در ازای دریافت کمک های مالی و تســلیحاتی 
اجازه تأســیس پایگاه نظامــی را در خاک خود 
به آمریکایی ها بدهد. طی همین روند مذاکراتی 
نیز میان مقامات دو کشــور در زمینه تأسیس 
پایگاه نظامی آمریکا در ســواحل غربی دریای 
ســرخ صورت گرفت. در آن زمان ژنرال »تامی 
فرانکس« به دنبال مکانی برای استقرار نیروهای 
نظامی ارتش آمریکا بود و این پیشنهاد نیز مورد 
توجه مقامات اریتره واقع شد، اما در نهایت این 
جیبوتی بود که میزبانی نیروهای واکنش سریع 

آمریکا را پذیرا شد.
بین ســال های 2۰۰۵ تا 2۰۰6 تنش های 
مرزی میان دو کشــور اتیوپی و اریتره که پس 
از پایان نبرد در ســال 2۰۰۰ حل نشــده باقی 
مانده بود، دولت ها را تا مرز جنگ پیش برد؛ اما 
مالحظاتی، این امر را به یک جنگ نیابتی میان 

دو کشور در سومالی بدل کرد.
اریتره که به شــدت از آمریکا دلسرد شده 
بود، در ســال 2۰۰۵ از فعالیــت دفتر آژانس 
توســعه بین المللــی آمریکا جلوگیــری کرد. 
آمریکا معتقد بود رژیــم اقتدارگرای اریتره به 
شدت شــکننده و ضعیف است و تنها می تواند 
با هزینه های عظیم مالی حفظ شــود و همین 
شکنندگی رژیم آمریکا را نگران تفوق احتمالی 

رژیم اسالمی بر رژیم حاکم کرده بود. 
در راستای نگرانی های موجود درباره 
اریتره  اتیوپی و  انتقال درگیری های 
به سومالی، وزارت خارجه آمریکا در 
سال 2۰۰8 به این دو کشور هشدار 
داد که از ســومالی برای صحنه نبرد 
علیه یکدیگر اســتفاده نکنند؛ اما به 
این هشدارها و تذکرات توجهی نشد 
و همچنان کشمکش های منطقه ای 

در سومالی گسترش یافت.
اریتره اگرچه همدلی چندانی با 
محاکم اســالمی نداشت؛ اما به دلیل 
رقابت بــا اتیوپی از این تشــکیالت 
حمایت کرده است. گزارش سازمان 
ملل در نوامبر 2۰۱۰ با توصیف سیل 
پایان ناپذیر اسلحه به ســوی هر دو اردوگاه، از 
وقوع جنگی همه گیر خبر داد و به طور مستقیم 
اریتره را متهم کرد که به تحویل دســت کم 28 
محموله اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی به 
اردوگاه محاکم اســالمی مبادرت ورزیده است، 
از آن ســو اتیوپی نیز با حمایت آمریکا از دولت 
انتقالی ضعیف سومالی حمایت می کرد که همین 
امر موجب تیرگی هرچه بیشــتر روابط اریتره با 
آمریکا شد. اریتره، آمریکا را متهم به دخالت در 
جنگ ســومالی کرده و در این رابطه علی عبدو 
وزیر اطالعات اریتره در مصاحبه با رویترز گفت: 
»این جنگ میان آمریکایی ها و مردم ســومالی 
است.« در مقابل آمریکا نیز اریتره را به مداخله 
در امور سومالی و مسلح کردن محاکم اسالمی 
متهم کرد. پس از آن نیز آمریکا فروش سالح و 

مهمات را به اریتره ممنوع کرده است.
شورای روابط خارجی آمریکا توصیه کرده 
اســت که دولت آمریکا به رغم روابط سردش با 
اریتره این کشور را در مورد نقض حقوق بشر و 
فقدان دموکراسی تحت فشار قرار دهد و مسیری 
غیر رسمی و غیر دولتی برای آغاز گفت وگوهای 

بین المللی در این زمینه فراهم آورد.
 در مجموع، به نظر می رســد آمریکا برای 
براندازی نــرم و طوالنی مدت برای تغییر رفتار 

دولت اقتدارگرا ولی ناتوان اریتره امیدوار است.

میانمار: قتل 1۰۰۰ مسلمان 
به گفته دو نفر از مقامات سازمان ملل، دولت میانمار در جریان عملیات اخیر 
خود علیه مسلمانان روهینگیا در استان راخین بیش از ۱۰۰۰ نفر را قتل عام کرده 
است. مقامات میانمار پس از آنکه گروهی از شبه نظامیان به حمله به پلیس مرزی 
در ماه اکتبر متهم شدند، کمپینی نظامی را علیه ساکنان روهینگیا آغاز کردند.

به گفته یکی از این مقامات ارشــد ســازمان ملل تاکنون صحبت ها درباره 
قربانیان این عملیات به صدها نفر خالصه می شد، اما این رقم تنها دست کم گرفتن 
شرایط است؛ چرا که ما شاهد قربانی شدن هزاران نفر در این منطقه هستیم. اسناد 
و گزارش ها نشــان می دهد که در میانمار نسل کشی مسلمانان در ابعاد گسترده 
صورت می گیرد، این در حالی اســت که کشــورهای غربی مدعی حقوق بشر در 
چارچوب اهداف سیاسی در برابر این ستم سکوت کرده و حتی مانع از اقدام عملی 

سازمان ملل برای مقابله با این وضعیت می شوند. 
انگلیس: پلیس شریک مجرمان 

یــک گروه دیده بان در انگلیس گزارش داد، نیروهای پلیس ده ها هزار جرم 
شــامل تجاوز جنسی و آزار و اذیت و خشــونت را ثبت نمی کنند. یک دیده بان 
انگلیســی هشدار داد، پلیس این کشــور تنها حدود 84 درصد از جرایم را ثبت 
می کند. این بدین معناســت که سالیانه حدود 2۰ هزار جرم شامل تجاوز، آزار و 
اذیت و اعمال خشــونت در این کشور به وقوع پیوسته که اصاًل ثبت نشده است. 
این گروه همچنین خبر داد این کوتاهی از سوی نیروهای پلیس انگلیس سبب 
شــده است که بســیاری از قربانیان از خدماتی که حق دریافت آن را داشته اند، 
محروم شوند. گزارش ها نشان می دهد تعداد زیادی از این آمار مربوط به افرادی 

است که خود نیروهای پلیس آنها را مورد اذیت و آزار و تجاوز قرار داده است. 
فرانسه: اقدامات غیر انسانی پلیس علیه پناه جویان

بنا به گزارش های رسیده، پناه جویانی که در روز و شب های سرد خیابان های 
پاریس به سر می برند با دزدیده شدن پتوها و کیسه  خواب های شان آن هم به دست 
نیروهای پلیس به سختی روزگار می گذرانند. پلیس فرانسه با خشونت، پناه جویانی 
را که آواره خیابان های پاریس هستند مجبور به جابه جایی می کند. افسران پلیس 
فرانسه زنان و کودکان پناه جو را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و برای مقابله با 
آنها گاز اشک آور استفاده می کند. این در حالی است که دولت فرانسه مدعی شده 
بود باید برای افراد نیازمند ســرپناه تهیه کرد، اما نیروهای پلیس به خانواده های 
پناه جو گفته اند باید از فرانســه بیرون بروند. برخی اعضای خانواده های پناه جوی 
حاضر در فرانسه به ایندیپندنت گفته اند، در حالی که دمای هوای پاریس منفی 7 

درجه سانتی گراد است، نیروهای پلیس پتوهای آنان را می دزدند.
آلمان: حمله به  مساجد 

در ادامه نقض گســترده حقوق مســلمانان در اروپا، وزارت کشور آلمان از 
حمله به 9۱ مســجد در این کشور در سال 2۰۱6 و دستگیری تنها یک مورد از 
متخلفان خبر داده است. وزارت کشور آلمان در گزارشی اعالم کرد که 2۱ مورد 
این حمالت در غرب آلمان و در ایالت »نورث راین وست فالیا« که پرجمعیت ترین 
ایالت این کشــور با میزان باالی مهاجران مســلمان است، رخ داد. حمالت علیه 
مســاجد و مهاجران مسلمان در آلمان و از زمان ورود 89۰ هزار پناه جو در سال 
2۰۱۵ به این ســو افزایش یافته و سبب واکنش شدید و برانگیختن احساسات 
ضد مسلمانان در برخی از بخش های جامعه آلمان شده است. الزم به ذکر است، 
سیاست ها و مواضع ضد اسالمی دولتمردان غربی زمینه ساز تشدید ناامنی برای 

مسلمانان در جوامع اروپایی شده است.

 قاسم غفوری/ غرب آسیا 
در جایگاه اصلی ترین کانون تحوالت 
جهانی همچنان در رأس سپهر سیاسی 
ـ امنیتــی جهان قــرار دارد. در این 
میان برخی اقدامات سیاسی و نظامی 
بازیگــران منطقــه ای و فرامنطقه ای 

مشهود است.
ردوغــان،  ا طیــب  رجــب 
رئیس جمهور ترکیه در سفری دوره ای 
از بحرین، عربســتان و قطــر دیدار 
می کند، در حالی که چند روز پیش نیز 
وزیر خارجه ترکیه و عربستان ضمن 
دیدار بر تعامالت گسترده در معادالت 
منطقه تأکیــد کرده اند. چندی پیش 
وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه نیز 
برای نخستین بار طی سال های اخیر 
به سرزمین های اشغالی سفر کرده و 
با مقامات رژیم صهیونیســتی دیدار 

داشته است. 
همچنین سران کشورهای عربی 
و ترکیه تماس های تلفنی متعددی با 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقامات 
امنیتی و نظامی این کشــور داشته  و 
واشنگتن وعده حمایت از این کشورها 
را سر داده است. رئیس جدید سازمان 
سیا نیز ضمن ســفری به منطقه، از 
ترکیه و عربســتان دیدار کرد و حتی 
مدال افتخــار آمریــکا را به بن نایف 
ولی عهد ســعودی اهــدا کرد. ترامپ 
نیز با وجــود آنکه تمام فرامین اوباما 
را لغــو کرد؛ امــا قراردادهای فروش 
تسلیحات به کشورهای عربی را امضا 
کرد که محور آن را نیز کویت، بحرین، 
عربستان و امارات تشکیل می داد. در 
همین حال واشنگتن از اجرای عملیات 

نظامــی در یمن با ادعــای مقابله با 
القاعــده خبر داد و ترامپ وعده طرح 
سپر موشــکی را به کشورهای عربی 

داده است.
ترزا می، نخست وزیر انگلیس در 
جایگاه اولین مقام خارجی به آمریکا 
سفر کرده و در دیدار با ترامپ بر لزوم 
تحرکات نظامی بیشتر در غرب آسیا 
تأکیــد کرد. جانســون، وزیر خارجه 
انگلیــس نیز با وجــود مخالفت های 
گسترده نهادهای مدنی و پارلمان، بر 
فروش تسلیحات به کشورهای عربی، 

به ویژه عربستان تأکید کرد.  
افزون بر این مسائل نوع اقدامات 
رژیم صهیونیســتی قابل توجه است. 
این رژیم در حالی از وضعیت بحرانی 
منطقه برای اشغال کرانه باختری و نیز 
اجرای طرح های نژادپرستانه همچون 
ممنوعیت پخش اذان و حمله نظامی 
به غزه ســود می برد که همزمان در 
فضایی رسانه ای ادعای توسعه روابط 
با کشورهای عربی را مطرح می سازد. 
نتانیاهو بارها ادعا کرده که همگرایی 
سعودی و تل آویو برای آنچه مقابله با 
ایران نامیده از مدت ها پیش ایجاد شده 
است. رســانه های رژیم صهیونیستی 
نیز ادعا کرده اند، نتانیاهو در ســفر به 
آمریکا از ترامپ، تالش برای همگرایی 
عربیـ  عبری علیه ایران را خواســتار 

خواهد شد. 
مجموع ایــن تحرکات در حالی 
صورت می گیرد که شرایط منطقه نیز 
وضعیت قابل تأملی را نشان می دهد. 
اوالً گروه هــای تروریســتی به مثابه 
پیاده نظام بحران ســازان منطقه ای و 

فرامنطقه ای شکســت های سنگینی 
در ســوریه و عراق متحمل شــده اند 
و به گفته بســیاری از ناظران نظامی 
در مرحله فروپاشی نهایی قرار دارند. 
دوم آنکه جبهه مقاومت و متحدانش 
محور تحوالت منطقه شده اند. هر چند 
که محافل رسانه ای با برجسته سازی 
نام روســیه برآنند جایگاه مقاومت را 
حاشیه ساخته تا مانع از آگاهی جهانی 
از ظرفیت های جهانی مقاومت، به ویژه 
در حوزه امنیتی شــوند؛ اما واقعیت 
آن است که سکاندار تحوالت منطقه 

مقاومت است که سرنوشت معادالت 
را تعیین می کند. سوم آنکه منطقه با 
تغییرات مهمی مواجه است که اذعان 
جهانی به لزوم همگرایی به سوریه به 
مثابه محور مبارزه با تروریســم و نیز 
چرخش برخی از کشــورهای منطقه 
به سوریه از نمادهای آن است. منابع 

خبری از هماهنگی اردن و مصر برای 
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب خبر 
داده اند، در حالــی که هر یک از این 
کشــورها حمایت خــود را از مبارزه 

سوریه با تروریسم اعالم کرده اند. 
با توجه به آنچه از معادالت منطقه 
ذکر شــد، می توان گفت که تحرکات 
سیاســی صورت گرفته در منطقه با 
عربی،  کشــورهای  ترکیه،  محوریت 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی 
می تواند برگرفته از چند هدف باشد. 
اوالً، مجموع این تحرکات برای ایجاد 
فضــای روانی و رســانه ای در صحنه 
افکار عمومی منطقه و جهان است که 
محور آن را پنهان سازی شکست آنان 
در معادالت منطقه و کم رنگ ســازی 
نقش مقاومت در امنیت و ثبات منطقه 
تشکیل می دهد. آنها برآنند تا فضایی 
نابسامان و ملتهب را در حوزه سیاسی 
و امنیتی منطقه به نمایش بگذارند تا 
افکار عمومی از حقایق منطقه منحرف 

و گرفتار حاشیه های ظاهری شوند. 
ثانیاً، ایــن اقدامات هر چند در 
ظاهر نمایش وحدت و یکپارچگی این 
بازیگران اســت، اما بررسی ریشه ای 
تحوالت اختالفات گسترده میان آنان 
را نشان می دهد. اهداف آنها در حمایت 
از تروریســت ها و تحــوالت منطقه 
متفاوت اســت و تحرکات سیاســی 
آنها نیز نه برگرفتــه از وحدت، بلکه 
تحرکاتی برای امتیازگیری از یکدیگر 
است. آنها با آگاهی از وضعیت بحرانی 
هر یک از بازیگــران مذکور برآنند تا 
حضور خود در این جمع را مشروط به 
کسب امتیازات بیشتر کنند و دیدارها 

و رایزنی های اخیر آنان نیز بر همین 
اساس است.

بازیگران  ثالثاً، در باب تحرکات 
منطقه ای شــامل ترکیه و کشورهای 
عربی حــوزه جنوبی خلیج فارس یک 
نکته مهم نیز مشــاهده می شود و آن 
نیز گرفتار آمدن در اشتباه محاسباتی 
مبنی بر کســب منافــع در صورت 
اجرای ســناریوی ایران هراسی است. 
مواضع غیرســازنده این کشورها در 
قبــال جمهوری اســالمی ایــران نه 
برگرفته از حقایق منطقه، بلکه برآمده 
از وعده هــای آمریکا به آنان اســت 
که نتیجــه آن تشــدید بحران های 
منطقه ای است. آمریکا با بازی دادن 
آنان با محوریت القای قرار داشــتن 
منطقــه در وضعیت تقابلی، به دنبال 
باج گیری از جامعــه جهانی به بهانه 
جلوگیــری از تنش هــای جدید در 
منطقه است؛ رویکردی غیرسازنده که 
صرفاً تأمین کننده اهداف بحران ســاز 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 
اســت و برای کشورهای منطقه هیچ 
دستاوردی نخواهد داشت. به هر تقدیر 
آنچه در معادالت سیاســی و نظامی 
اخیر ذکر شده در سطور باال )آمریکا، 
کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج 
فارس، ترکیه و رژیم صهیونیســتی( 
مشاهده می شود نه برگرفته از قدرت 
و تــوان آنان، بلکه نشــئت گرفته از 
ناتوانی ها و ناکامی های منطقه ای آنان 
است که برای پنهان سازی شکست ها 
و نیز خرید زمان برای فرصت ســازی 
برای آینده به فضاســازی رســانه ای 

روی آورده اند.

باید کانال ارتباطی با ایران را حفظ کرد
خبرگزاری فارس: »ایالن گلدبرگ« مشــاور دولت سابق آمریکا به دولت جدید این 
کشور توصیه کرده است کانال ارتباطی با ایران را حفظ کند. وی هرچند از مواضع ضد ایرانی 
دولت »دونالد ترامپ« حمایت کرده، اما نوشــته است، واشنگتن باید ارتباط ایجاد  شده با 
تهران را حفظ کند؛ چرا که به اعتقاد وی در جهان دیپلماسی، همواره ارتباط مستقیم بهتر 
از ارتباط نداشــتن است، حتی اگر با هم مخالف باشند. وی در توجیه اهمیت ادامه ارتباط 
مستقیم آمریکا با ایران، نوشته است: این کانال اجازه می دهد واشنگتن به جای استفاده از 
رابطه هایی، چون عمان یا صدور بیانیه ای علنی که می تواند به بروز تنش بین دو طرف منجر 
شود، به طور مستقیم مواضع یا نارضایتی های خود را به تهران ابالغ کند. وی از تیلرسون 
خواســته اســت به صراحت به ایران اعالم کند که موافق توافق هسته ای نیست؛ اما به آن 
پایبنــد می ماند و در عین حــال بیش از پیش به امنیت متحدانش و مقابله با فعالیت های 

منطقه ای ایران متعهد است.
ابعاد جدید لفاظی ترامپ 

خبرگزاری تسنیم: در ادامه سیاست های مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی ایران، 
وزارت خارجه این کشــور با صدور بیانیه ای بار دیگر آزادی سران فتنه را خواستار شد. در 
این بیانیه آمده است: »ما خواستار آزادی فوری این افراد و تمام زندانیان عقیدتی   هستیم 
که ناعادالنه در ایران بازداشــت شده اند.« واشنگتن ضمن متهم کردن ایران به »بازداشت 

خودسرانه« افراد، این مسئله را محکوم کرده است.
 آمریکا نمی تواند یکجانبه برجام را باطل کند

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: گری سیمور، مشاور ارشد هسته ای »باراک اوباما« 
رئیس جمهور سابق آمریکا، که در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد است، در گفت وگو با این 
شبکه از دانشگاه کمبریج در ماساچوست آمریکا گفت: »دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا، باید توافق هســته ای ایران را حفظ کند؛ زیرا گزینه بهتــری وجود ندارد. آمریکا 
نمی تواند به صورت یک جانبه این توافق را باطل کند؛ زیرا ســبب خواهد شــد گروه ۵+۱، 
یعنی کشــورهای دیگری که به مذاکرات برای رسیدن به این توافق کمک کردند، ناراحت 
شوند.« این مقام آمریکایی در ادامه گفت: »با وجود این، باید بگویم توافق هسته ای بسیار 
شــکننده است. تشدید تنش بین ایران و آمریکا ســبب تحلیل رفتن حمایت ها از توافق 
هسته ای در دو کشور می شود. با این اوصاف، معلوم نیست در چند ماه یا چند سال آینده 

این توافق بتواند دوام بیاورد.«
هراس از موفقیت ایران در توسعه جایروکوپترها 

خبرگزاری فارس: اندیشــکده »امریکن اینترپرایز« نوشت: »موفقیت سپاه ایران در 
ساخت و توسعه جایروکوپترها با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین و گریختن از چنگال رادارها 

چالشی برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است.«
این اندیشکده در تازه ترین گزارش خود درباره استفاده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از جایروکوپترها نوشــت: »شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اکنون از جایروکوپترهای سبک برای عملیات تجسسی بهره می برد.« این اندیشکده 
آمریکایی در پایان نوشــت: »اگر سپاه پاســداران در توسعه جایروکوپترها برای استفاده از 
مأموریت نیروهای ویژه موفق شود، این امر می تواند چالش هایی را برای کشورهای همسایه 
و عرب خلیج فارس در بر داشته باشد. مهم تر از همه اینکه این پرنده های کم صدا و با قابلیت 

پرواز در ارتفاع پایین قادر به گریختن از چنگال رادارها هستند.«
آمریکا خاورمیانه را بی ثبات کرده است نه ایران

خبرگزاری نسیم: در ادامه واکنش ها به اظهارات ضد ایرانی و تند دولت دونالد ترامپ، 
یک تحلیلگر آمریکایی یادداشتی در این باره منتشر کرده است. بنا بر گفته »مایکل فلین« 
مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، »جمهوری اسالمی ایران اصلی ترین دولت حامی تروریسم 
به شمار می آید که درگیر فعالیت های خشونت آمیز است و از چنین اقداماتی حمایت می کند؛ 
فعالیت هایی که خاورمیانه را بی ثبات کرده است.« اما تاریخ نشان می دهد این آمریکا بوده 
که برای دهه ها مشغول بی ثبات کردن خاورمیانه بوده است و نه ایران. ایران یکی از معدود 
کشورهای با اکثریت مسلمان بود که با آمریکا پس از حمالت ۱۱ سپتامبر همدردی کرد. 
ایران همچنین در شکست طالبان در افغانستان به آمریکا کمک کرد؛ اما با وجود این، جرج 

دبلیو بوش ایران را »محور شرارت« نامید.

مقاومت و ایستادگی

دشمنانی که ادعای اتحاد دارند

هژمونی آمریکا بر جهان اسالمـ  ۷

یافتن جای پایی در اریتره

هشدار برای سالمتی
 عالمه زکزاکی

جنبش اســالمی نیجریه با صدور بیانیه ای درباره آخرین وضعیت ســالمتی شیخ زکزاکی، اعالم کرد: دولت نیجریه در صدد است تا چشم دیگر 
شیخ زکزاکی را که در آستانه نابینایی است، عمداً نابینا کند.در این بیانیه آمده است: پزشکی که سید زکزاکی را معالجه می کند، اعالم کرده بود که 

در صورت عدم صدور مجوز انتقال شیخ به مراکز درمانی پیشرفته از سوی دولت نیجریه، چشم دیگر وی نیز نابینا خواهد شد.

آمریکا  خارجی  روابط  شــورای 
توصیه کرده است که دولت آمریکا به 
رغم روابط سردش با اریتره این کشور 
را در مورد نقض حقوق بشر و فقدان 

دموکراسی تحت فشار قرار دهد

کند و کاوفراسو

هویت

تحرکات بازیگران منطقه ای 
ایجاد  بــرای  فرامنطقه ای  و 
در  و رســانه ای  روانی  فضای 
صحنه افــکار عمومی منطقه 
و جهان اســت که محور آن را 
در  آنان  شکست  پنهان سازی 
معادالت منطقه و کم رنگ سازی 
نقش مقاومت در امنیت و ثبات 
آنها  می دهد.  تشکیل  منطقه 
برآنند تا فضایی نابســامان و 
ملتهب را در حوزه سیاســی 
نمایش  به  منطقــه  امنیتی  و 
از  افــکار عمومی  تا  بگذارند 

حقایق منطقه منحرف شوند
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سناتورهای آمریکایی مهلتی یک ماهه به مشاور امنیت ملی ترامپ داده اند تا رئیس جمهور را وادار کند از دستگاه  گوشی همراه امن تری استفاده کند. ترامپ از یک تلفن 
هوشمند گلکسی اس ۳ قدیمی با نسخه ای منسوخ شده از سیستم عامل اندروید استفاده می کند و تا به حال ترجیح داده همان سیستم قدیمی را با خود به کاخ سفید ببرد. این در 
حالی  است که تماس ها، پیام ها، رایانامه ها و گفت وگوهای رئیس جمهور آمریکا  محرمانه هستند. ترامپ اکنون به سوژه اول طنزپردازان و کاریکاتوریست های جهان تبدیل شده است.

 مصطفی قربانی/ انقالبی گری از مهم ترین مفاهیمی است که از بیش از یک 
ســال پیش، مورد تأکید ویژه رهبر معظم انقالب بوده است. ایشان ابتدا از »هندسه 
انقالب« سخن گفتند و اندکی بعد، از انقالب به مثابه رودی روان و حقیقتی جاودان 
بحث کرده و شــاخصه های انقالبی گری را تبیین کردند.با این حال، برخی در تفسیر 
این مفهوم مهم، آن را به بُعد یا مسائل خاصی محدود کردند، حال آنکه انقالبی گری 
یک مفهوم کلی اســت که حوزه اطالق آن مطلق بوده و همه عرصه ها و افعال را در 
برمی گیرد. به عبارتی، انقالبی گری مفهومی است که از همه گیری و شمولیت برخوردار 
بوده و به همان میزانی که در مبارزه با اســتکبار، حمایت از مظلومان و مســتضعفان 
و... باید جلوه گر شــود، باید در ســبک زندگی و معاشرت، در محیط کار، در مصرف 
بیت  المال و... نیز معیار باشد. افزون بر این، برخی طیف های داخلی با دوگانه سازی و 
دوقطبی آفرینی های کاذب، مانند انقالبی گری عقالنیت و انقالبی گری معیشت، سعی 
کردند از این مفهوم اعتبارزدایی کرده و توجه بدان را مغایر با منافع مردم قلمداد کنند. 
اما در این میان به نظر می رســد که مهم ترین مشکل در حوزه انقالبی گری، به 
مثابه حقیقتی که ریشــه در آرمان های انقالب اسالمی دارد و عامل قدرتی برای آن 
محسوب می شود، مشکل تبدیل و وارد کردن آن از حوزه دغدغه ها، به حوزه اقدام و 
عمل است. مقصود اینکه با توجه به اهمیت اساسی اصل انقالبی گری، این مهم باید 
بیش از هر موضوع در حوزه اقدام و عمل خود را نشان دهد؛ یعنی مسئوالن، مدیران، 
فرماندهان و متولیان امر در همه ســطوح بیش از آنکه از ضرورت انقالبی گری بحث 
کنند، باید نهایت سعی خود را به کار بندند تا به شیوه های انقالبی عمل کنند. طبیعتاً 
باتوجه به انبوه مشکالت و مسائلی که در کشور وجود دارد، تنها با عزم و اراده انقالبی و 
عمل به شیوه های انقالبی و جهادی می توان برای حل این مشکالت چاره اندیشی کرد. 
امــا با وجود ضرورت این موضوع، عمل انقالبی و جهادی همواره گرفتار برخی 
مســائل و حاشیه های دســت وپا گیر بوده است که ضروری است هرچه سریع تر این 
موانع و حاشیه ها برطرف شوند. از مهم ترین این چالش ها می توان از چالشی با عنوان 
»مصلحــت« نام برد؛ به این معنا که در بســیاری از حوزه هــا به بهانه مصلحت و به 
نام مصلحت، از عمل به شــیوه انقالبی خودداری شده و انقالبی گری در حاشیه قرار 
می گیرد. حال آنکه، بزرگ ترین مصلحت کشور در وضعیت کنونی، همانا »انقالبی گری« 
است، به  گونه ای که رهبر معظم انقالب آن را راه  حل مشکالت کشور و مسئله اصلی 
دانســتند. در واقع، بخشی از مشــکالتی که در برهه کنونی در کشور وجود دارد، به 
دلیل نادیده گرفتن یا عبور از اصول انقالبی گری اســت، حال آنکه راه حل اصلی رفع 

همین مشکالت نیز جز انقالبی گری نیست. 
به بیان دیگر، در مقابل تالش طیف های غربگرا در داخل کشــور که معتقد به 
نگاه به بیرون و اتصال به مدارهای جهانی، برای حل مشــکالت کشــور هستند و از 
ایــن رو، اعتقادی به انقالبی گری ندارند، باید با نصب العین قرار دادن و عمل به اصول 
و شــیوه های انقالبی، کارآمدی و موفقیت این نگاه در حل مشکالت کشور را به طور 
عملی به اثبات رساند تا مشخص شود آنچه می تواند کشور را از وضعیت پیچیده کنونی 
خارج کند و در عین حل مشکالت، ماهیت انقالبی و استکبارستیزانه نظام و انقالب 

را نیز حفظ کند، همانا عمل به شیوه انقالبی و جهادی است. 
نکته مهم در بحث انقالبی گری نیز این اســت که آنگاه که از انقالبی گری بحث 
می شــود، باید در عین اســتفاده از ابزارها و شــیوه های صحیح و عقالنی، به شرایط 
موجود، پیامدها و نتایج کار نیز توجه شود. منظور این است که عمل انقالبی نباید به 
گونه ای باشد که تکلیف گرای محض، آرمان گرای محض و نافی عقالنیت باشد؛ بلکه 
در انقالبی گری، عقالنیتی ارزشــی، همراه با عمل به تکلیف و در عین حال توجه به 
تحقق اهداف و همچنین، آرمان گرایی واقع بینانه نهفته اســت و عملی که حاوی این 
ویژگی ها نباشد، یا اینکه چنانچه به گونه ای عمل شود که به این موارد توجه نشود، 

آن اقدام و عمل، مزین به خصیصه مهم انقالبی گری نخواهد بود.

  محســن فخری/ وقتی 
فروشــگاه  معرفــی  بخــش  وارد 
اینترنتی بامیلو می شوید، در توضیح 
چگونگی شکل گیری این فروشگاه و 
سرمایه گذاران آن می خوانید: »گروه 
ایــده نوین تجارت روماک در ســال 
 MTN ۱۳9۳ با حمایت مالی شرکت
آفریقای جنوبی و با هدف گســترش 
سرویس های اینترنتی کار خود را در 
ایران آغاز کرد.« اما در بخش معرفی 
هیچ  دیجی کاال  اینترنتی  فروشــگاه 
اشــاره ای به ســرمایه گذار اصلی این 
فروشــگاه نشــده و تنها به این اکتفا 
شده اســت که »دیجی کاال در سال 
۱۳9۰ با راه اندازی »رســانه تصویری 
دیجی کاال« برای اولین بار در کشــور 
تولید و ارائه محتوای ویدئویی آموزشی 
و تخصصــی در زمینه معرفی و نقد و 
بررسی جدیدترین کاالهای دیجیتال 
و فناوری هــای این حوزه را آغاز کرد. 
هدف از تولید این ویدئوها ایجاد امکانی 
برای کاربران به منظور بررسی دقیق تر 
تمامی ابعاد و مشــخصات محصول و 
شکل گیری تصویری دقیق   تر از کاالها 
و فناوری های این حوزه بود. در حال 
حاضر، این بخش یکی از محبوب  ترین 
خدمات دیجی کاال اســت؛ از این رو 
تولید محتــوای تخصصی با کیفیت 
و اســتانداردهایی فراتر از گذشــته 
یکــی از راهبردهای اصلی دیجی کاال 
اما اخبار رسمی  محسوب می  شود«؛ 
و غیر رســمی متعــددی وجود دارد 
که دیجی کاال برند شــناخته شــده 
تجــارت خرد الکترونیکــی در ایران 
اســت که بیش از 8۵ درصد ســهم 
بازار را در کشــور به خود اختصاص 
داده است؛ همچنین کافه بازار نیز از 
جمله استارتاپ های معروف در حوزه 
که  است  اندرویدی  اپلیکیشــن های 
بیــش از 8۵ درصد بازار در ایران را با 
حدود ۵/7 میلیون کاربر فعال در کشور 
در اختیار دارد و یک شرکت سوئدی 
آنها را خریداری کرده است! بر اساس 
اخبار منتشر شده، یک شرکت سوئدی 
با سرمایه گذاری 6 میلیون و ۳77 هزار 
و 9۱7 یورویی خود حدود 8 درصد از 
سهم شرکت ایرانی »سرآوا پارس« را 
که از جمله سهامداران این مجموعه 
اینترنتی است، خریداری کرده است. 
به نظر می رسد، این تازه ابتدای حضور 
طرف هــای خارجی در بخش تجارت 
ایران باشــد، چنانکه  الکترونیک در 
روزنامه روســی »ُکمارســانت« نیز 
خبر می دهد، ســرمایه گذاران روسی 
قصد دارند در سه سرویس اینترنتی 
ایرانی دیجــی کاال، دیوار و شــیپور 
ســرمایه گذاری کنند. این روزنامه در 
توضیح این اقدام می نویســد، بوریس 
 Parus ســینگوبکو، یکی از شرکای
Capital به همــراه آندری موراویو، 
رئیس هیئت  مدیره  شرکت مذکور با 
این ایده که ما در آمازون  های ایرانی 
سرمایه گذاری می کنیم، قصد دارند به 
طور جدی وارد بازار تجارت الکترونیک 
در ایران شــوند. افزون بر این، درباره 
شــرکت اماراتی کریم به منزله یک 
درون  اینترنتی  حمل ونقل  شــرکت 
شهری برای حضور در ایران اخباری 
به دســت رسیده اســت.اهمیت این 
حضور زمانی بیشتر مشخص می شود 
که بدانیم ۳9 درصد ایرانیان حداقل 
یک بار در ماه بــه صورت  اینترنتی 
خریــد انجــام می دهنــد و این آمار 
با ســرعت فراوانی در حــال افزایش 
اســت. چنانکه بســیاری از اصناف و 
اتحادیه های مختلف با ابراز نگرانی از 
آینده عرضه کنندگان اجناس مختلف 
در سطح شــهر، خواستار جلوگیری 
از توســعه پایگاه ها و اپلیکیشن های 
فروشــگاهی و خدماتی شده اند!جدا 
از آسیب شناسی های سیاسی و سهم 
احتمالی چنین سرمایه گذاری هایی در 
پروژه نفوذ، این موضوع گرچه به ظاهر 
جذب سرمایه خارجی در کشور به نظر 
می آید؛ اما به عقیده کارشناسان این 
ورود سرمایه هیچ فناوری و دانشی را 
به ایران نمی آورد و تنها مســیرهای 
تبدیل ایران به بازار تولیدات خارجی 
را تســهیل خواهد کرد؛ موضوعی که 
بی شک زمینه ساز آسیب های فراوانی 
در حوزه های مختلف، از جمله مسائل 
اقتصــادی و فرهنگی خواهد شــد، 
کــه مهم ترین آنهــا در حوزه اقتصاد 
را می توان فروش آســان و گسترده 
محصوالت خارجی دانست که دقیقاً 
مغایر با برنامه های اقتصادی کشــور 
و سند چشــم انداز اقتصاد مقاومتی 
است. در حوزه فرهنگ نیز می توان به 
ایجاد ذائقه های جدید، تهییج مردم  به 
مصرف بیشتر، تجمل گرایی، برندبازی 

و... اشاره کرد .

  محمدرضا فرهادی/ ایاالت متحده آمریکا از آغاز بحران سوریه که نقش 
بازیگردانی فعال همراه با بازیگری هم پیمانان منطقه ای و گروه های تروریستی را 
داشته است، درصدد مدیریت بحران و استفاده حداکثری از شرایط به وجود آمده 
بوده است.واشنگتن در دوران ریاست جمهوری اوباما در بحران سوریه، رویکردی 
سیاسی توأم با نظامی گری حداقلی را در دستور کار خود قرار داده بود. این شیوه 
برگرفته از تکثر بازیگران در بحران و به کار نگرفتن نیروی هژمون در برابر تصمیمات 
بود. در واقع، بحران سوریه نمود بارزی از حالت هرج ومرج نظام بین الملل در پازل 

کوچکی ناشی از تعارض آرا و تفاوت های ماهوی دو طرف بود.
آمریکا که در طول دوران جنگ سرد رویکردی تقابلی با بلوک شرق در پیش 
گرفته بود، در مقطع فعلی نیز همان رویکرد را با چاشــنی جنگ پیشدستانه در 
دســتور کار قرار داده است. جنگ پیشدستانه اصطالحی است که در زمان بوش 
وارد سیاست خارجی آمریکا شد و امروزه همچنان کارکرد و کارآیی خاص خود را 
دارد. جنگ پیشدستانه بر این اصل مبتنی است که؛ هنگامی که تهدیدی آنچنان 
قریب الوقوع و برق آسا باشد که چاره ای جز پیشدستی وجود نداشته باشد، به آن 
دســت بزن. به عبارتی؛ »به دشــمن خود حمله و آن را خلع سالح کن، پیش از 
آنکه به تو حمله کند.«راهبرد جنگ پیشدستانه ملزم به تهدیدات بالفعل است که 
واشنگتن بر حسب همین تهدیدات نزدیک به شش سال است که بحران سوریه را 
مدیریت می کند. بنابراین در دوران ترامپ چند جهت گیری در سیاست خارجی 

دولت آمریکا در سوریه مشهود خواهد بود:
۱ـ مدیریت بحران: آمریکا نه خواهان پایان دادن به جنگ سوریه است و نه 
ادامه گسترده آن در سطح وسیع. علت نیز در تحت کنترل نبودن اوضاع از سوی 
واشــنگتن است. به هر حال، هر یک از دو طرف در صورتی که بر دیگری پیروز 
شود، احتمال از کنترل خارج شدن اوضاع برای ایاالت متحده وجود دارد؛ همان 

امری که در لیبی برای واشنگتن اتفاق افتاد.
2ـ استفاده از ظرفیت های بالقوه در سوریه: مهم ترین ظرفیت بالقوه را باید 
در کردها مشــاهده کرد. حمایت هایی که واشنگتن از کردها در مناطق شمالی 
سوریه صورت می دهد، ناشی از جلب نظر اکراد در این منطقه است. کردها خواهان 
خودمختاری در شمال سوریه هستند و این امر را بهترین حالت برای آینده سیاسی 
خود می دانند؛ اما با توجه به مشکالت اقتصادی و همچنین موانعی چون اراده کامل 
کشورهای منطقه ای، راهی برای خودمختاری کردها وجود ندارد، به همین دلیل 
راهبرد دوم را در پیش گرفته اند. این راهبرد مشتمل بر مشارکت در فرآیند سیاسی 
در آینده سوریه و حداقل امتیازها است. این امتیازها مواردی همچون مشارکت 
در تشکیل دولت و نمایندگان پارلمانی در مجلس آینده و مجالس محلی است. با 
توجه به گرایش کردها برای سهیم بودن در آینده سیاسی سوریه و نیاز مبرم به 
حمایت های خارجی، آمریکا درصدد استفاده از این فرصت به منظور بهره برداری 

از آینده سوریه با استفاده از ظرفیت کردهاست.
۳ـ کاهــش نفــوذ ایران و حزب اهلل: روزنامه دبکا فایل وابســته به نهادهای 
اطالعاتی رژیم صهیونیســتی در راستای اشــاره به کاهش نفوذ ایران در سوریه 
نوشت: »ترامپ و والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفته اند که با توافق 
آمریکاییـ  روسیـ  ترکی مناطقی امن در سوریه ایجاد کنند که این امر به معنای 
سلطه نظامی بر سوریه است. همچنین، ارتش های آمریکا، روسیه و ترکیه مسئول 
مرزهای منطقه امنیتی خواهند بود که ترســیم خواهد شد و واشنگتن، مسکو و 
آنکارا درباره آن توافق می کنند.« این روزنامه در ادامه هدف از تشکیل این منطقه 
را قطع نفوذ ایران در سوریه می داند. دبکا مدعی شد: رفع خطر نیروهای ایران و 
حزب اهلل در مرز سرزمین های اشغالی و اردن از مهم ترین اهداف این توافق است.
در مجمــوع باید گفت، اولویت دولت جدیــد آمریکا در منطقه اجماعی از 

کشورهای منطقه ای برای ائتالف سازی و کاهش نفوذ ایران است.

شاهراه واردات

حقیقت انقالبی گری

اولویت های سیاست خارجی آمریکا در سوریه

ترامپ 
و گوشی قدیمی اش 

نگاه

پرتو

ژرفا

نتایــج انتخابات خردادماه 
9۲ سند محکمي بود که بیش 
از پیش رســوایي دروغ بزرگ 
تقلب را آشــکار کرد و نشان 
داد که نظام انتخاباتي در ایران 
حتي  که  است  استوار  آنچنان 
کمترین اختــالف رأي نیز در 
سالمت و مصونیت کامل مورد 

احترام خواهد بود

 صبح صادق اهداف پیدا و پنهان سناریوی آشتی ملی را واکاوی می کند

راه طوالني بازگشت جاماندگان از قطار انقالب
  مهدي سعیدي /  واگرایي 
از ملــت و انقالب، انحرافي بود که از 
فرداي پیروزي انقالب برخي افراد و 
جریان هاي سیاسي کلید زدند. آنهایي 
که تاب حرکت و همراهي با ملت را 
نداشتند، آنهایی که سهم خواهانه از 
انقالب طلبکار شــده بودند، آنهایي 
که آرمان هاي انقالب را تأمین کننده 
منافع خود نمي یافتند، خرج خود را 
بــه تدریج از انقالب و انقالبیون جدا 
کردنــد، یا به گوشــه اي خزیدند، یا 
آنکه به مانع تراشي در مسیر انقالب 
مشغول شــدند و از قطار انقالب جا 

ماندند! 
در طــول ۳8 ســال گذشــته 
نیــز در بزنگاه هاي مختلف شــاهد 
کــه هرچند  بوده ایم  ریزش هایــي 
همواره با هزینه هــاي فراواني براي 
کشور همراه بوده است؛ اما به لطف 
رویش هاي دوچندان انقالب اسالمي، 
ایــن ریزش  نامطلوب  دنباله هــاي 

پوشانده شده است.
اوج ریزش هــا و واگرایي هــاي 
یک جریان سیاســي از خط انقالب 
و ملــت را مي تــوان در انتخابــات 
ریاست جمهوري سال ۱۳88 و فتنه 
ایجاد شده در آن ماجرا مشاهده کرد. 
یک جریان سیاسي که با همه تالش 
خود براي به دست گرفتن قدرت به 
میدان آمده بود، وقتي با جواب منفي 
اکثریت مواجه شد، بر طبل بي قانوني 
و ایجاد آشــوب و بلوا کوفت و با زیر 
سؤال بردن انتخابات، خواهان ابطال 
رأي ملت گردید! ایســتادگي نظام و 
در رأس آن رهبر معظم انقالب، پاي 
رأي و حقوق ملت کافي بود که این 
جریان زیاده خواه خود را اپوزیسیون 
و بیرون از نظام تعریف کرده و هجمه 
بي سابقه اي را علیه انقالب و نظام و 

مسئوالن کشور آغاز کند.

تالش
 براي بازگشت

این جریان خیلي زود به پایان 
خط رسید و وقتي بر چاشني خشونت 
افزود، حداقل هواداران اغواشده نیز از 
صفوف فتنه گران جدا شدند و حماسه 
نهم دي ماه 88، پایاني بر این الگوي 
واگرایي بود. نتایج انتخابات خردادماه 
92 نیز ســند محکمي بود که بیش 
از پیش رســوایي دروغ بزرگ تقلب 
را آشــکار کرد و نشان داد که نظام 
انتخاباتي در ایران آنچنان اســتوار 
است که حتي کمترین اختالف رأي 
هم در سالمت و مصونیت کامل مورد 
احترام خواهد بود. این رخداد کافي 
بود تا این جریان مغمون از اقدامات 
بي نتیجه خود، ســوداي بازگشت به 
عرصه سیاســت را در سر بپروراند! و 
براي فعالیت سیاسي در کشور چاره 

بیندیشد.

سناریوي
 آشتي ملي

اصالح طلبان با به قدرت رسیدن 
دولت یازدهم، بخشــي از آمال خود 
براي بازگشــت به قــدرت را محقق  
یافتند! به طوری که حاضر شــدند 
با رضایت نســبت به رئیس جمهور و 
دولتي که بدان به مثابه دوراني براي 
گذار مي نگرنــد، کار را ادامه داده و 
حتي ائتالف خود با دولت اعتدال را 
براي انتخابات سال ۱۳96 حفظ کنند 
تا اینکه شرایط براي تشکیل دولت 
اصالح طلب در ســال ۱4۰۰ فراهم 
آید؛ اما حوادث آنگونه که پیش بیني 

مي کردند رقم نخورده است!
یازدهم  دولت  ضعیف  عملکرد 
در رفع مشــکالت کشور، به ویژه در 
حوزه هاي اقتصادي، ناکامي سناریوي 
حل مشکالت کشور از طریق مذاکره 
با غرب، بــه روي کارآمدن ترامپ و 
شکست نامزد مورد عالقه غربگرایان 
در انتخابات آمریکا و از دست رفتن 
مرحوم هاشمي رفسنجاني به مثابه 
این جریان،  بازیگر حامي  مهم ترین 
اصالح طلبان و غربگرایان را مجدداً در 
وضعیت بغرنجي قرار داده و نگراني از 
افول مجدد و از دست رفتن فرصت 
براي بازگشــت به قدرت، آنان را به 
تکاپو انداخته اســت که ســناریوی 
آشــتي ملي راهکاري بــراي خروج 
از ایــن وضعیت بحراني در آســتانه 

انتخابات سال ۱۳96 مي باشد.
این طرح را که اولین بار رئیس 

دولت اصالحات در دي ماه امســال 
مطــرح کرد، بالفاصله بــا به میدان 
آمدن چهره هاي سرشناس سیاسي 
این جریان همراه شــد و به یکباره 
افراد تندروی این جریان نیز با تغییر 
لحن و ادبیات، از نزدیکي و همگرایي 
و تعامل با نظام سخن گفتند که در 

نوع خود تأمل برانگیز بود. 
 رئیس جمهور نیز در سخنراني 
روز 22 بهمن خود در حالی  از آشتي 
و انســجام ملي سخن گفت که پس 
از مدت هــا این جریــان از هواداران 
خواســته بود تا در مراسم 22 بهمن 
همگام با ملت در راه پیمایي شرکت 

کنند!

اهداف پیدا و پنهان
سناریوي آشتي ملي

بــراي ارائه آنچه آشــتي ملي 
خوانده شد، طراحان حداقل دو دلیل 

ارائه کرده اند.
کشور:  ضرورت هاي  الف ـ 
دلیــل اول تأکید بر حل مشــکالت 
داخلي است. حمیدرضا جالیي پور در 
این باره مي گوید: »اهمیت لزوم تحقق 
آشتي ملي ناشــي از ارزیابي فعاالن 
از وضعیت کشور  ایران  اصالح جوي 
است. ایران با معضالت اساسي روبه رو 
است. بیکاري انبوه، فرسایش اقلیم، 
بحران خاورمیانه، نارســایي و عدم 
کارایي در نظام بوروکراســی کشور، 
فساد ساختاري و افزایش آسیب هاي 
اجتماعي از جمله معضالتي است که 
یک همکاري عمیــق بین حکومت 
و نیروهاي جامعــه مدني براي حل 
آن مي طلبــد. اگر ایــن همکاري به 
وجود بیاید، شاید بتوانیم در دو دهه 
معضالت جامعه ایران را نه ریشه کن، 

بلکه مهار کنیم.«
در این باره باید گفت که تأکید 
بر وحدت براي رفع مشکالت کشور 
راهبردي است که در طول نزدیک به 
چهار دهه از پیروزي انقالب اسالمي 
همواره مورد تأکید حضرت امام)ره( 

بوده  خامنه اي)مدظله العالی(  امام  و 
است. در طول سال هاي زعامت امام 
خامنه اي زمانــي نبوده که معظم له 
بــه این امر مهم تأکید نورزد و آن را 
مهم ترین شرط براي رفع مشکالت 
کشور نداند؛ اما دریغ از توجه برخي 
جریان هاي سیاسي به منافع ملي و 
مقدم دانستن آن بر منافع جناحي!! 
تضعیف کننده  مهم ترین  که همواره 

وحدت ملي به شمار آمده است!
کافي اســت نگاهي به عملکرد 
این جریان سیاسي در طول دو دهه 
اخیر داشته باشیم تا مشخص شود 
که این جریان به هیچ وجه به وحدت 
پایبند نبوده و همواره ساختارشکنان 
و تندروهاي این جریان با هجمه علیه 
ارزش ها و ساختارها و رقباي سیاسي 
خود تالش کرده انــد تا بي توجه به 
ضرورت ها و اولویت هاي کشور، مسائل 
سیاســي را بر رفع مشــکالت مردم 
ترجیح دهند! اوج این گونه اقدامات 
در دور اول تشکیل دولت اصالحات 
و جــوالن افراطیونــی بود که حتي 

فضا را براي آقاي هاشمي رفسنجاني 
در انتخابــات مجلس ششــم چنان 
تنگ کردند که وي پس از کســب 
نمایندگي مردم تهران، ترجیح داد از 
سمت نمایندگي مجلس استعفا دهد 
و خانه نشیني را بر مقابله با تندروها 
و تبلیغــات مطبوعــات زنجیره اي 

ترجیح دهد!
در ســال 88 نیــز بزرگ ترین 
خیانت فتنه گران همین بود که حاضر 
نشدند مصالح کشور و ضرورت هاي 
جامعه را درک کنند و فضا را چنان 
سیاست زده و پر مناقشه کردند تا با 
فریب و آشــوب و کودتاي مخملین 
اهــداف سیاســي و جناحي خود را 
دنبال کنند و یکي از باشــکوه ترین 
انتخابات تاریخ کشــور با مشارکت 
ـ  که بزرگ ترین مظهر  4۰ میلیوني 
همدلي و وفــاق و وحدت ملي بود 
ـ را قربانــي زیاده خواهي خود کنند. 
کافي اســت نگاهي به کالم حکیم 
فرزانــه انقالب اســالمي در همان 
ایام بیندازیم که همین تعابیر آقاي 
جالیي پور و دوســتانش را با بیاني 
رســاتر بارها تکرار فرمودند؛ اما این 
جریــان هیچ گاه حاضــر به پذیرش 
آن نشــد! یک ماه مانده به انتخابات 
رهبــر معظــم انقالب اســالمي در 
دیدار خانواده هاي شهدا و ایثارگران 
بودند: »کساني  کردســتان فرموده 
مي خواهند به هر وســیله اي، به هر 
بهانه اي، میان آحــاد ملت اختالف 
و تفرقه به وجود بیاورند. هر کســي 
که دیدید در این زمینه کار مي کند، 
درباره او داوري کنید که سرانگشت 
دشمن اســت؛ بداند یا نداند. ممکن 
است ندانند، اما سرانگشت دشمنند؛ 
براي دشمن کار مي کنند. نتیجه یکي 
است. آن کســي که دانسته به شما 
ضربه مي زند، با آن کسي که ندانسته 
همان ضربــه را وارد مي کند، با هم 
فرقي در نتیجه ندارند. باید هوشیار 
بود؛ باید بیدار بود. خوشبختانه ملت 
بیدار اســت. در این تجربه طوالني 
سال هاي گذشــته، ملت ما آبدیده 
شده اســت. انواع و اقسام توطئه ها 
را مردم ما توانســتند بشناسند و با 
آن مواجهه و مقابله کنند. امروز هم 
همیــن اتفاق خواهد افتــاد. ما باید 
از درون، خودمــان را تقویت کنیم؛ 
تقویــت علمي، تقویــت اقتصادي، 
تقویــت نوآوري و فنــاوري و باالتر 
از همه، تقویت ایماني. من به شــما 
عــرض مي کنم آن روزي که جوانان 
امروز ما بتوانند به توفیق الهي زمام 
کارهاي کشــور را به دست بگیرند، 
آن روز چندان دور نیســت و بدون 
تردید کشور و ملت ما به آن مرحله 
و دوره در آینده نه چندان دور خواهد 
رسید که هیچ دشمني هوس تهاجم 
به این کشــور را؛ نه تهاجم نظامي و 
نه تهاجم سیاسي و اقتصادي، در سر 

نپروراند.«)۱۳88/2/22(
لذا ســخن گفتــن از وحدت 
ملــي و خــود را دغدغه مند تقویت 
همبستگي و انســجام دروني نشان 
دادن، ادعــاي مضحکي اســت که 

غربگرایــان و فتنه گران ســال 88 
نمي توانند پرچمدار آن باشند!

ب ـ روي کار آمدن ترامپ: 
این جریان براي ســناریوي آشــتي 
ملــي دلیل دومي نیــز مطرح کرده 
است. مصطفي تاج زاده از فتنه  گران 
محبوس پس از حوادث سال 88، که 
امروز در صف اول مدافعان آشتي ملي 
است، در این باره مي گوید: »دلیل دوم 
به مخاطراتي بازمي گردد که پس از 
روي کار آمــدن ترامپ، میهن ما را 
تهدید مي کند و رفع و دفع آنها نیاز 
به همکاري و هماهنگي همه نیروها 
دارد؛ چراکه به نظر مي رسد ترامپ به 
دنبال بهانه است که با ایران تسویه 
حساب کند، تا در صورتي که نتواند 
دیگر قول هاي انتخاباتي اش را محقق 
کند، بگوید که در مورد این موضوع 

شعارهایش را عملي کرده است.«
در این باره نیز باید بر این مهم 
تأکیــد کرد که در طــول دهه هاي 
اخیــر کــه از عمر پر برکــت نظام 
اسالمي مي گذرد، هیچ روزي نبوده 
که تهدیدات اســتکبار جهاني علیه 
جمهوري اسالمي و ملت ایران شنیده 
نشود! در این مسیر چه دموکرات ها 
و چه جمهوریخواهــان وحدت نظر 
داشــتند و تفاوت شــان تنها در نوع 
تهدیدات آنها بوده اســت. بی شک 
بخش عمده اي از رهنمودهاي رهبر 
معظم انقالب در طول این سال ها به 
بررسي مســئله دشمن و ترفندها و 
تهدیدات و سناریوهاي آن اختصاص 

یافته است. جالب آنکه غربگرایان در 
طول این ســال ها همواره نیروهاي 
انقالبي را متهــم به »توهم توطئه« 
و »بزرگنمایي دشمن« کرده اند! اما 
حال چه شــده اســت که نگراني از 
تهدیدات دشمن آنان را به سناریوي 
آشتي ملي کشانده است؟! این مسئله 
نشان از آن دارد که چنین اظهاراتي 
دالیل واقعي طراحان سناریوی آشتي 
ملي نیست و باید براي آن علل پنهان 
دیگري را جست وجو کرد که در ادامه 

خواهد آمد.
درباره گزافه گویي هاي ترامپ نیز 
نکته اساسي آنکه هر چند رفتارهاي 
احمقانــه رئیس جمهور جدید مردم 
آمریکا بیش از دیگر رؤساي جمهور 
این کشــور خودنمایي مي کند، اما 
حقیقت آن اســت که در شــرایط 
مواجهه آمریکا با ایران تغییری حاصل 
نیامده اســت و نه تنها از ناتواني این 
کشــور براي حمله به ایران کاسته 
نشــده اســت، بلکه با توجه به باال 
گرفتن اختالفات با هم پیمانان غربي، 

شــرایط دشوارتري نیز بر این کشور 
حاکم است.

پشت پرده 
سناریوي آشتي ملي!

بي مبنا بودن دالیل برشمرده ما 
را به این حقیقت رهنمون مي سازد 
که در پس این ظاهرسازي، اهداف و 
نیات دیگري نهفته است که سناریوي 
آشتي ملي به دنبال تحقق آن است. 
واقعیت آن اســت که اصالح طلبان 
در شرایط دشــواري قرار گرفته اند 
و حــوادث رخ داده، نگراني هاي آنان 
را نســبت به موفقیــت در انتخابات 
اردیبهشت ماه ۱۳96 و ادامه حیات 
سیاسي این جریان افزایش داده است.

از یــک ســو نتایــج انتخابات 
آمریکا و بــه روي کار آمدن ترامپ، 
بــازي اصالح طلبان را بــر هم زده 
است. غرب گرایان که امید داشتند با 
انتخاب کلینتون دموکرات، با تداوم 
برجــام بهره برداري هــاي انتخاباتي 
خــود را کرده و بــا مدیریت فضاي 
عمومي کشور خود را پیروز انتخابات 
ریاســت جمهوري دوازدهم ببینند، 
یکبــاره همه چیز را از دســت رفته 
یافته و شاهد آن هستند که منتخب 
جمهوریخواه آمریکایي از برهم زدن 
توافق ســخن مي گوید! غرب گرایان 
اینک نگرانند کــه مواضع احمقانه 
ترامپ، آخرین امید این جریان براي 
حفظ افکار عمومي را ناامید ساخته 
و اکنون جریــان انقالبي  میدان دار 
صحنه سیاســي کشــور است! این 
جریان کــه همه توان چهار ســاله 
خود را بر موفقیت برجام گذاشته و 
از توجه جدي به عرصه هاي دیگر از 
جمله اقتصاد و فرهنگ غفلت کرده 
اســت، در صورت تداوم قفل شدگي 
برجام! حرفي براي گفتن در آستانه 
انتخابات نخواهد داشت و با رویکردي 

انفعالي به استقبال آن خواهد رفت!
از ســوي دیگــر در عرصــه 
داخــل کشــور، فقــدان مرحــوم 
هاشمي رفســنجاني خأل بزرگي در 
اردوگاه اصالح طلبــان ایجــاد کرده 
است. هاشمي مطمئن ترین کانالي بود 
که اصالح طلبان از طریق وي مطالبات 
خود را در درون نظام دنبال مي کردند. 
نقش هاشــمي در ســاختار قدرت، 
اعم از ریاســت بر مجمع تشخیص 
مصلحت، عضویت در مجلس خبرگان 
رهبري، ارتبــاط و تعامل با رهبري، 
نفــوذ در حوزه هاي علمیه، مدیریت 
بر دانشگاه آزاد اسالمي و ... فرصتي 
براي نفوذ این جریان محسوب می شد 
که با رفتــن وي، کار بر این جریان 
دشوارتر خواهد شد. سناریوي آشتي 
ملي می تواند تالشي براي جبران این 
خأل و آغاز دوران پساهاشمي باشد تا 
فرصت هاي سیاسي جدیدي را براي 

این جریان رقم بزند.
آنکــه، خروجي حاصل  جالب 
از ایــده آشــتي ملــي، در اجماع 
همه جریان هاي سیاســي بر ســر 
ریاست جمهوري آقاي روحاني نهفته 
است! به واقع برآیند آنچه آشتي ملي 
خوانده مي شود تداوم دولت اعتدالي 
اســت که در شرایط کنوني بهترین 
وضعیت بــراي اصالح  طلبان خواهد 
بــود! و همین نتیجه گیري نشــان 
مي دهد که این سناریو تا چه اندازه 
فرصت طلبانه و به مثابه ترفندي براي 
مصادره به مطلــوب نتایج انتخابات 

طرح ریزي شده است!
این مالحظات به خوبي نشــان 
مي دهد که سناریوی آشتي ملي نه 
براي رفع مشکلي در کشور که براي 
سیاسي  دغدغه های  ساختن  مرتفع 
یک جریان سیاسي خاص طرح ریزي 
شده است. به واقع، در جامعه شکاف 
و گســلي فعال که موجب واگرایي و 
قهر و کینه شود وجود ندارد که این 
ســناریو براي درمان آن طرح ریزي 
شده باشد. حضور ملت در عرصه هاي 
بزرگي چــون راه پیمایي 22 بهمن 
حکایت از آن دارد که نه تنها چنین 
شــکافي بین توده هاي ملت نیست؛ 
بلکه بین ملت و حاکمیت نیز وجود 
نــدارد و انتقــادات و اعتراضــات و 
گله مندي بخشي از توده هاي جامعه 
نسبت به کم و کاستي ها و معضالت 
کشور آنان را به تقابل و قهر با نظام 

نکشانده است!   
 بقیه در صفحه۱۲

به آتش کشیدن جوان بسیجی توسط فتنه گران در سال۸۸

نه  ملي  آشــتي  ســناریوی 
براي رفع مشــکلي در کشور که 
براي مرتفع ســاختن دغدغه های 
سیاسي یک جریان سیاسي خاص 
طرح ریزي شده است. به واقع، در 
جامعه شــکاف و گسلي فعال که 
موجب واگرایي و قهر و کینه شود 
وجود ندارد که این ســناریو براي 

درمان آن طرح ریزي شده باشد



 اکبر کریمی/ صاحب منصبانی که از 
واردات و قاچاق کاال در کشــور نفع می برند، 
نــه تنها از تولید داخلــی حمایت نمی کنند؛ 
بلکه جلوی پای کارخانه های داخلی ســنگ 
می اندازند و خط های تولید را به ورطه تعطیلی 

می کشانند و کارگران آنها را بیکار می کنند.
بر اساس آمارهای موجود، در کشور تنها 
چهار کارخانه تولید چادر مشــکی »حجاب 
شــهرکرد«، »کرپ ناز« در کرمانشــاه، »نای 
زرین« در اصفهان و نساجی »یزد باف« وجود 
دارد که متأســفانه در حال حاضر خط تولید 
پارچه چادر مشــکی تنها در کارخانه نساجی 
»یزد باف« فعال اســت و ســه کارخانه  دیگر 

تعطیل هستند.
با یک حسابی سرانگشتی متوجه می شویم 
چنانچه در همه این کارخانه ها نیز خط تولید 
پارچه چادر مشکی فعال باشد، تنها می تواند 
جوابگوی ۳۰ میلیــون مترمربع پارچه چادر 
مشــکی مصرفی در کشور باشد و این میزان 
نیــز به علت وجود جنس قاچاق، بازار فروش 

زیادی نخواهد داشت.
نقش و تأثیر مافیای واردات بر ورشکستگی 
کارخانه های تولید کننده پارچه چادر مشکی در 
ایران به خوبی محسوس و قابل لمس است. 

ندیمه فالح پور، صاحب یک کارگاه تولید 
چادر مشــکی و محصوالت مرتبط با حجاب 
در اســتان البرز اســت. او کار تولید را هشت 
سال پیش از منزل خودش شروع کرد و حاال 
با تأســیس یک کارگاه بــزرگ، برای 2۵ نفر 
اشــتغال زایی کرده است. او مهم ترین چالش 
کارگاهــش را تهیه پارچه بــرای تولید چادر 

مشکی می داند.
خانم فالح پور درباره چگونگی ورودش به 
عرصه تولید پوشــاک می گوید: »هشت سال 

پیش با خرید یک دستگاه چرخ خیاطی کار 
را در منــزل آغاز کردم. چنــدی بعد یکی از 
دوستانم با من همراه شد و یک چرخ خیاطی 
دیگر در خانه مســتقر کردیم. به مرور متوجه 
شدیم که به سری دوز و وسط کار نیاز داریم و 
آنها نیز به ما اضافه شدند. اوایل تولید محدود و 
تک فروشی داشتیم، اما کیفیت خوب و زیبایی 
طرح ها مشــتری های عمده ای را به سوی ما 
روانه کرد. سفارش ها عمده دریافت کردیم و 

توانستیم کار را توسعه دهیم.«
او می افزایــد: »با دریافــت ۳۰ میلیون 
تومان وام اقتصاد مقاومتی از بسیج سازندگی 
توانستیم تعداد زیادی چرخ خیاطی تهیه کنیم 
و در زیرزمین یک مســجد مستقر شویم. هم 
اکنون 2۵ خانم در تولیدی »فاطیما« مشغول 
به کار هستند. این تولیدی هر ماه بیش از ۱۰ 
هزار چادر، روســری، شال، ساق دست و انواع 

پوشاک مرتبط با حجاب تولید می کند.«
تولیــدی فاطیمــا به دلیل اســتفاده از 
طرح هــای زیبا و در عین حــال هماهنگ با 

فرهنگ اسالمی، مشــتریان زیادی دارد و به 
همین دلیل شهرت یافته است. خانم فالح پور 
در این بــاره می گوید: »من خــودم چادری 
هســتم و همیشه می دانســتم که خانم های 
محجبه ما با مشکل تهیه محصوالت حجاب 
مواجه هســتند، طراحی چادرها و روسری ها 
غالباً قدیمی و تکراری اســت و خانم ها از این 
مسئله رنج می برند. به همین دلیل با علم به 
این خأل، تصمیم گرفتیم محصوالت حجاب را 
با طراحی جدید و شکیل ارائه کنیم که بسیار 

هم با استقبال مواجه شد.«
او خاطرنشان می کند: »من فکر می کنم 
در وهله اول مشغول یک کار فرهنگی هستم، 
تا فعالیت اقتصادی. از خدمت کردن به فرهنگ 
حجاب و عفاف خوشحالم. اکثر خانم های ایرانی 
دوســت دارند زیبا دیده شوند. من به صورت 
تجربی به این نتیجه رســیدم که میل به زیبا 
دیده شــدن در کنار قدیمی و ناکارآمد بودن 
طرح های محصوالت حجاب عواملی هستند که 
بانوان عالقه مند به زیبا دیده شدن را از حجاب 

دور می کند. ما تأکید زیادی بر زیبایی طرح ها 
داریم و معتقدیم حجاب بــه زیبایی ظاهری 
مشتری های مان می افزاید. به همین دلیل بخش 
عمده ای از مشتری های ما به ویژه در خصوص 
شال صدف که صد در صد پوشیده است، کسانی 
هستند که چادری نیستند؛ اما به دلیل زیبایی 
این شال آن را با اشتیاق تهیه می کنند. خالصه 
اینکه؛ محصوالت حجاب زیبا و شکیل و به روز 

در ترغیب خانم ها به حجاب مؤثرند.«
ندیمه فالح پــور درباره مهم ترین چالش 
تولید محصوالت حجاب، می گوید: »متأسفانه 
پارچه چادر مشکی و پارچه های حریر که برای 
تولید روسری و شال اســتفاده می شوند، در 
داخل کشور تولید نمی شود و همه آنها وارداتی 
است، به همین دلیل واسطه هایی که می توانند 
مستقیم از دبی، ترکیه، ژاپن، چین و سوئیس 
پارچه ها را تهیه کنند، ســود بســیار زیادی 
نصیب شــان می شود و این اجناس وارداتی را 
به قیمت گزافی به تولیدکنندگان می فروشند 
و در نهایت قیمت تمام شده محصول افزایش 

زیادی می یابد.«
او می افزاید: »واقعاً دردناک است. ما تنها 
مصرف کننده چادر مشکی در جهان هستیم 
و در عین حال تنها واردکننده پارچه مشکی! 
وقتی می دانیم که پارچه مشــکی نیاز ثابت و 
همیشــگی بانوان ایرانی است، چرا هیچ وقت 
روی کارخانه تولید چادر مشکی سرمایه گذاری 
نمی کنیم؟ فکر می کنــم برای واردات پارچه 
مشــکی رقم خیلی کالنی ارز از کشور خارج 
می شود که دقیقاً ضد اقتصاد مقاومتی است.«

برای تهیه گــزارش از فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 
تلفن 09۱9۳۴۷۲9۸۱ برادر اکبر کریمی 

تماس بگیرید.
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۷  قربان امینی/  تهدیدها و 
آســیب هاي پیش روي هر جامعه 
ســبب مطالعه، برنامه ریزي و انجام 
تمهیدات الزم از سوی کارشناسان و 
متخصصان امر به منظور از بین بردن 
تهدید و کم کردن آسیب مي شود. در 
همین راستا، کارگروه هاي تخصصي 
در ســطوح مختلف تشکیل شده و 
جامعه از بعد آسیب پذیري بررسي 
مي شود. نقاط ضعف و قوت واکاوی 
شده، امکانات الزم را فراهم مي کنند 
تا هنــگام بروز حادثه، خســارت و 

آسیب احتمالی به حداقل برسد.
طرف دیگر ایــن وضعیت در 
جامعه، آحاد مردم هستند که باید 
آمادگي الزم را از هر نظر به منظور 
مقابله با تهدیدها، آسیب ها و بحران ها 
داشته باشند؛ یعني فرهنگ پدافند 
غیر عامل در مردم ایجاد شده باشد.
فرهنگ به منزله موتور محرکه 
و زمینه ساز حرکت جوامع در راستاي 
گــذر از بحران با کمترین آســیب، 
اهمیــت فراوانی دارد. براي آمادگي 
الزم و فرهنگ سازي به منظور مقابله 
با وضعیت اضطراري، در سطح جهان 
رزمایش هاي بسیاري انجام مي شود 
که کشور ما نیز از این امر مستثني 

نیست.
در برخــورد با پدیــده بحران 
در کشــور یک بعد خــود حادثه، 
خســارات، تلفات و آسیب هاي آن 
اســت و بعد دیگر که بسیار فراتر از 
خود بحران است و مدیریت آن  به 
روش ســنتي میسر نیست، ساخت 
بحران از حواشــي اتفاقات از سوی 
عوامل بحران ســاز اســت. در واقع، 
هر حادثه اي در هر ابعادي مي تواند 
مستعد ساخت یک بحران اجتماعي 
باشد که آسیب هاي آن بسیار بیشتر 

از حادثه رخ داده است.
مشکل آنجاست که در کشور 
ما یک فرایند بحران سازي به وجود 
آمده که به حوادث اهمیت نمي دهد؛ 
بلکــه با اتکا بــه ابزار بحران ســاز، 
سرمایه هاي اجتماعي را هدف قرار 
مي دهد و مشکل زماني حاد مي شود 
که ساده لوحان، بحران ساخته شده 
به وســیله ابزار بحران ســاز را باور 
مي کننــد و ســطحي نگران بر آن 

مي دمند.
تخریب  بحران ســازي،  هدف 
شدید اعتماد عمومي و بهم ریختگي 
اجتماعي  در ساخت ســرمایه هاي 
اســت که در نهایت به از بین رفتن 
اعتمــاد مردم به مســئوالن منجر 
مي شود. این نوع بحران سازي ها هر 
از گاهي به بهانه هایی، مانند حوادث 
طبیعي، فوت افراد سرشــناس و... 

بازتولید مي شود.
امروز برخالف گذشــته بحران 
در خود حادثه نیســت و نباید آنجا 
دنبــال مقصر گشــت؛ زیــرا امروز 
بحران ســازي به جایی منتقل شده 
که از دسترس مدیران حوادث بحران 
خارج شده است؛ پس نباید در خود 
بحران متوقف شــد؛ بلکه باید حوزه 
تخصصي دیگری را درســت کرد تا 
جلوي بحران ســازي گرفته و مانع 

بحران سازي از حوادث ساده شود.
حال این پرسش مطرح می شود 
که چرا مردم جامعه ما مستعد بحران 
اجتماعي هســتند و چــرا تاکنون 
تمهیدي اندیشیده نشده و اگر هم 

شده، مؤثر نبوده است؟
بحــران اجتماعــي که فضاي 
مجازي، دمنده آتش آن است، مترصد 
بروز حادثه اي است تا از حواشي آن 
بحران هاي متعدد اجتماعي به وجود 
آورد. هرچند سرعت و سطح توزیع 
از مزیت هــاي فضاي مجازي  خبر 
است؛ اما این فضا در شایعه پراکني و 
انتشار اخبار بي اعتبار و بدون منبع 
که اهداف خاصي را دنبال مي کند ، 

تأثیر بسیاری دارد.
به نظر مي رســد، بــا توجه به 
فرایند جهاني شــدن نسل متراکم 
جــوان ایرانــي با فضــاي مجازي، 
ضروري است عواقب این مواجهه در 
بررسي  اجتماعي  بحران هاي  ایجاد 
شود. با توجه به اینکه جامعه ایران 
در دوره تاریخي خاصي قرار دارد و 
در این دوره فضاي مجازي تحوالت 
خاص خود را دارد و از ســوی دیگر 
با رشد فزاینده شبکه هاي اجتماعي 
روبه رو هستیم، ضروری است متولیان 
امر برنامه ریزي گسترده و اثرگذاری 
بــراي منابع هویت ســاز در فضای 
مجــازی در نظر بگیرنــد و در این 
راســتا از اندیشــمندان و محققان 
علوم  فرهنگــي،  جامعه شناســي، 
سیاسی و دیني بهره کافي را ببرند.

هدف بحران سازي های جدید

 شــهریار اقتصاد/ در شــماره های پیشین اشاره شــد، در صورتی که 
ذی نفع، یعنی شخصی که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده دستور عدم 
پرداخت دهد، بانک مکلف اســت وجه چک را در حســاب مسدودی نگهداری 
کند. دستوردهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکایت خود را به مراجع 
قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به 
بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل 
موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می کند. قابل ذکر است که 
نمی توان پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را متوقف کرد، مگر آنکه 
بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند که در این مورد نیز حق دارنده 
چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود. در این زمینه دارنده 
چــک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در مراجع قضایی مطالبه کند. 
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا 
و دادگاه تا پایان دادرسی، فوری و خارج از نوبت خواهد بود. شایان توجه است 
وجود اصل چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی 
از شــکایت اســت، مگر اینکه خالف آن صادر شود. طبق ماده ۱9 قانون صدور 
چک مصوب ۱۳82 در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب 
حســاب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و 
صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و 
زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود، به عالوه امضاکننده چک طبق 
مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند که عدم 
پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در 
این صورت کســی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد 
بود. طبق قانون صدور چک بانک ها مکلفند کلیه حســاب های جاری اشخاصی 
را کــه بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور 
کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز 
نکنند. همچنین بانک مرکزی مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که به 
صدور چک بالمحل مبادرت کرده اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری 
کند و فهرســت اســامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار 

کلیه بانک های کشور قرار دهد.
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک 
محال علیه اقامتگاه قانونی او محســوب است و هرگونه ابالغی به نشانی مزبور 
به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده 
شناخته نشود، یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابالغ 
اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه 
خواهد یافت. مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بالمحل، از متهمان در 
صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اعم از نقد یا ضمانت نامه 
بانکی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می کند. قابل ذکر است مسئولیت مدنی 

پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوطه قابل پیگیری است.
منبع: قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲

 ابوذر احمدی/ انتخابات داخلی جنبش مقاومت اسالمی »حماس« در غزه 
پس از طی دو هفته، یکشنبه گذشته به پایان رسید و »یحیی سنوار« مسئول دفتر 
سیاسی این جنبش و »خلیل الحیه« جانشین وی انتخاب شدند. این در حالی است 
که بنا به اعالم رسمی منابع فلسطینی روند این انتخابات به صورت کاماًل محرمانه 

برگزار شد و هنوز اسامی نامزدها اعالم نشده است.
»سنوار« از جمله اسرای فلسطینی دربند زندان های صهیونیستی بود که پس 
از 24 سال اسارت، در تاریخ ۱8 اکتبر سال 2۰۱۱ و در قالب مبادله اسرای وفاداری 
به آزادگان یا همان مبادله شالیت از زندان های صهیونیستی آزاد شد. گفته می شود، 
»یحیی سنوار« اولین بار در سال ۱982 به مدت چهار ماه تحت بازداشت اداری قرار 
گرفت و در سال ۱98۵ به اتهام تأسیس سرویس های امنیتی ویژه حماس موسوم 
به »مجد« بازداشت شد و با دخالت »شاباک«، سرویس امنیت داخلی رژیم غاصب 
صهیونیستی به حبس طوالنی مدت  محکوم شد. وی همچنین در سال ۱988 تحت 
بازداشت اداری قرار گرفت و پس از انتقال مجدد به دایره بازجویی و تحقیقات، به 

چهار بار حبس ابد محکوم گشت.
این رهبر جنبش حماس شــخصیتی امنیتــی دارد و کمتر در مألعام حاضر 
می شــود. وی متولد سال ۱962 در اردوگاه آوارگان فلسطینی خان یونس است و 
اصالتاً اهل شهر مجدل در عسقالن واقع در اراضی اشغالی سال ۱948 فلسطین است 

و خانواده وی بعدها به اردوگاه خان یونس مهاجرت کرده بودند.
»یحیی سنوار« پس از آزادی از زندان های رژیم صهیونیستی، با مقبولیت زیادی 
که در میان رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی حماس به دست آورده توانسته است 
به یکی از رهبران برجسته این جنبش در غزه و به عبارت بهتر، نماینده گردان های 
قسام در داخل دفتر سیاسی حماس تبدیل شود، به طوری که طرفی مهم و تأثیرگذار 
در هر دو عرصه سیاســی و نظامی این جنبش بــوده و نقش زیادی در هماهنگی 

میان دو طرف به ویژه در جریان جنگ اخیر غزه)جنگ ۵۱ روزه( ایفا کرده است.
اظهار نظر قاطع »یحیی سنوار« علیه رژیم غاصب صهیونیستی که گفته بود 
نتانیاهو را به گریه کردن وادار می کند و از سوی دیگر، توانمندی های قابل او در هر 
دو عرصه سیاســی و نظامی جنبش حماس، تحول عظیمی را در مقاومت مردمی 
فلسطین برجای خواهد گذاشت، به طوری که به اذعان تحلیلگران سیاسی، انتخاب 
»سنوار« نگرانی محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است. 
هشدار »آوی دیختر«، رئیس اسبق شاباک برای انتخاب سنوار در مقام رئیس دفتر 

سیاسی حماس در غزه از مهم ترین پیامدهای این انتخاب بوده است.
همان طور که اشاره شد، انتخاب »سنوار« مقاومت فلسطین را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد و صحنه مبارزات گروه های مقاومت به ویژه گردان های »قسام« را دچار 
تحولی عظیم خواهد کرد و به تبع، رژیم غاصب صهیونیستی را به چالش های فزاینده 
امنیتی خواهد کشید. در همین راستا، ذکر چند نکته مهم ضرورت خواهد یافت که 

در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
نخست اینکه، با آمدن »یحیی سنوار« رویکرد مقاومت مسلحانه از سوی حماس 
در برابر رژیم اشغالگر قدس نه  تنها استمرار می یابد؛ بلکه شدت هم خواهد گرفت، 
به طوری که بنا به اذعان منابع فلسطینی، جوانان فلسطینی از انتخاب »سنوار« در 
مقام رئیس دفتر سیاســی حماس در غزه استقبال گسترده ای داشته و بر مقاومت 

مسلحانه تأکید ورزیده اند.
دوم اینکــه، در حالی که برخی از محافل سیاســی راســتگرای رژیم غاصب 
صهیونیســتی تالش داشــتند با فرافکنی، آتش جنگی دیگر را در نوار غزه شعله ور 
کنند، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ دولت جعلی صهیونیستی در پی انتخاب سنوار، 
از عــدم تصمیم این رژیم برای آغاز عملیاتی جدید علیه غزه خبر می دهد و تأکید 
می کند اظهارات برخی وزرا درباره تصمیم رژیم صهیونیستی برای آغاز جنگ علیه 
غزه پیش از بهار آینده سخنی گزاف است. چنین اظهاراتی گویای این واقعیت مهم 
است که مقامات صهیونیستی در مهار مقاومت فلسطین ناتوان و زمین گیر شده اند.
نکته پایانی اینکه، نتانیاهو باید بداند به جای فرافکنی علیه جمهوری اسالمی 
ایران و دیدارهای سریع و متعدد با مقامات انگلیسی و آمریکایی و فشار علیه ایران، 

به فکر نجات رژیم صهیونیستی باشد که در حال فروپاشی از درون است.

گفته  هدایتی/  احمدرضا   
می شــود، رونق بخش مسکن و به 
تبــع آن گردش مالــی این بخش، 
می تواند ۳۰۰ صنعت مرتبط را فعال 
و ۱۳۰۰ نوع شغل و حرفه را تقویت 
و مجدداً احیــا کند و به این ترتیب 
ضمن ایجاد شغل برای هزاران نفر، 
سهم چشــمگیری در رشد صنعت، 
شــکوفایی اقتصاد کشــور و بهبود 
معیشــت مردم داشــته باشد؛ اما با 
ایــن ویژگی ها، چرا بخش مســکن 
همچنان در رکود به ســر می برد و 
امکان فعالیت گسترده از این بخش 

سلب شده است؟
این  به نظر می رســد، چرایی 
ســؤال، با درآمد خانواده ها و هزینه 
مســکن ارتبــاط مســتقیم دارد، 
بررسی های آماری نشان می دهد که 
اگرچه درآمد سالیانه خانوار شهری 
از حدود 2 میلیون تومان در ســال 
7۵ بــه حدود 2۰ میلیون تومان در 
سال 92 رسیده است و رشد حدود 
۱۰ برابری را نشان می دهد؛ اما طی 
این مدت رشد قیمت آپارتمان حدود 
۱۳ برابــر و قیمت زمین حدود ۱7 

برابر بوده است. 
آمارهای موجود نشان می دهد، 
از سال 8۰ تا سال 92 قیمت مسکن 
در شــهری مانند تهران بیش از 26 
برابر رشــد داشــته و حتی برخی 

از دســت اندرکاران بخش مســکن 
می گویند در جایــی مانند منطقه 
یک تهران، قیمت آپارتمان با رشــد 
بیش از ۱29 برابری و قیمت زمین 
با رشــد بیش از ۱94 برابری مواجه 
بوده است. البته در حال حاضر بین 
7۰ تا 9۰ درصد از قیمت مسکن به 
خرید زمیــن و 2۰ تا ۳۰ درصد به 

هزینه ساخت مربوط می شود.
کارشناسان اقتصادی و متولیان 
بخش مسکن، معموالً در بیان علل 
رشــد جهشــی قیمت مسکن به 
مؤلفه هایی چون؛ تأثیر غیرمستقیم 
توزیع یارانه نقدی، افزایش تقاضای 
ناشــی از افزایش جمعیت، افزایش 
شهرنشــینی، افزایش خانواده های 
کم جمعیــت و بــه عبــارت دیگر 
نبودن تعادل بیــن عرضه و تقاضا 
و نیز انگیزه ســفته بازی و فرهنگ 
ســرمایه گذاری در بخــش امالک 

اشاره می کنند. 
این در حالی است که با توجه 
به اقدامات گســترده ای که در طول 
انقالب اسالمی در این بخش صورت 
گرفت، هم اکنون تعداد مســکن در 
ایــران فقط چهار درصــد کمتر از 
تعداد خانوار اســت. منابع ذی ربط 
اعالم کرده اند تنها در استان تهران 
بین 2۰۰ تا 2۵۰ هزار واحد مسکونی 

خالی وجود دارد. 

بــه عبارت دیگر، بــه ازای هر 
۱۰4 خانوار، ۱۰۰ مســکن در ایران 
وجود دارد. این رقم در اوایل انقالب 
اسالمی با جمعیت حدود ۳۰ میلیون 
نفری، حدود ۱۰۰ مســکن به ازای 
۱27 خانوار بوده است. با این حال، 
مسکن هنوز به نقطه عبور از حالت 
کاالیی و سرمایه ای به حالت مصرفی 

نرسیده است. 
بی شک، علت اصلی این آشفتگی 
را باید در مؤلفه آخر، یعنی انگیزه های 

سفته بازی و واسطه گری و به تعبیر 
بهتر، انجام معامالت اقتصادی کاذب، 
به منظور کسب سودهای نامتعارف و 
غیرقانونی از نوســانات کوتاه مدت و 
میان مدت قیمت ها در بازارِ کسب وکار 
جست وجو کرد؛ موضوعی که نه تنها 
بخش مســکن، بلکه خرید و اجاره 
مغازه و کارگاه و در نتیجه کســب و 
کارِ اصناف و سایر بخش های تولیدی 
را نیز متأثر از پیامدهای منفی خود 
کرده اســت؛ چرا که در این روش، 

برخی از افراد به جای همکاری برای 
کنترل بحران و حل مشکل و تالش 
برای کسب ســود مشروع و قانونی 
از راه های اصولی و منطقی، ســعی 
می کنند با متوسل شدن به حیله و 
طراحی سناریوهای مختلف و استفاده 
از شــگردهای متفاوت برای ملتهب 
کردن اوضاع بــازار، به اهداف پلید 
خود، یعنی حصول منفعت بیشــتر 
و پر کردن شکم سیری ناپذیرشان، 

اقدام کنند.
در ایــن روش ناجوانمردانه که 
به طور معمول بــا بهانه های بعضاً 
مرتبــط و عمدتاً واهــی و نامرتبط 
مانند نوســانات ارزش جهانی سکه 
و طال، نوسانات قیمت ارز، نوسانات 
قیمت نفــت، تحریــم و حتی در 
پــی تهدیدهای دشــمنان صورت 
می گیرد، افراد مذکور بدون در نظر 
گرفتن عواقب و پیامدهای درازمدِت 
کارشان، بر اقتصاد کشور و معیشت 
مردم، کســب هرچه بیشــتر سود 
با اســتفاده از شــرایطی که ایجاد 
کرده اند را هدف قرار داده و با همراه 
ساختن افراد عادی که فریب شرایط 
را خورده اند، به بحران به وجود آمده 

دامن می زنند.
نشــان  تحقیقات  همچنیــن 
می دهــد که در ایــران به علت باال 
بودن نرخ اجاره مسکن، تنها حدود 

۱۵ ســال طول می کشد تا از محل 
دریافت اجاره، قیمت ملک مستهلک 
شــود، در حالــی که ایــن رقم در 
کشــورهای با نرخ تــورم نزدیک به 

صفر، 2۰ تا 2۵ سال است. 
هزینه ها  سرانگشــتی  حساب 
در ایــن بخش حکایــت از آن دارد 
کــه میانگیــن قیمت مســکن در 
کالن شهرهایی مانند تهران به حدود 
متری چهار میلیون و دویست هزار 
تومان رســیده است؛ یعنی چنانچه 
یک خانــواده قصد خرید یک واحد 
آپارتمانی متوسط در تهران را داشته 
باشــد و در یــک وضعیــت فرضی 
و ناممکــن، تمــام حقــوق خود را 
برای خرید یک مسکن ۱۰۰ متری 
پس انداز کند، حدود ۳۰ سال طول 
می کشــد تا مبلغ الزم را )به شرط 
روبه رو نشــدن با تــورم و افزایش 

قیمت( فراهم کند.
بنابراین به نظر می رسد، چون 
درآمد خانوارهای شــهری به اندازه 
قیمت مسکن رشد نداشته است، تا 
هنگامی که قیمت خرید و فروش و 
اجاره ابنیه اعم از )مســکن، مغازه، 
کارگاه و دیگر موارد مشابه( کاهش 
پیدا نکند، یا درآمدها متناسب با تورم 
واقعی افزایش نیابد، امکان برگشت به 
وضعیت قبل و رشد فعالیت در بخش 

مسکن ناممکن خواهد بود.

دانسته ها و بایسته های حقوقیـ  ۳0
نگاهی به قانون صدور چکـ  ۴

انتخاب سنوار؛ تشدید فعالیت مسلحانه

بر اســاس گزارش مؤسســه تحقیقاتی BCG، یکی از مشاوران پیشرو جهانی در زمینه راهبرد های کســب وکار که گزارش سالیانه خود را از مستندات صندوق 
بین المللی پول یا IMF اقتباس می کند، مشخص شد که جست وجوگر گوگل در سال 2۰۱۵، در کمک به محقق شدن فعالیت های اقتصادی آمریکا ۱6۵ میلیارد دالر 

درآمدزایی کرده است. طبق گزارش BCG ، اقتصاد مبتنی بر اینترنت در ایران برای سال 2۰۱۵ حدود ۰/8 درصد است.

درآمدزایی
 آمریکا با گوگل

انعکاس

نیم نگاه کنکاش

روزنه

سکوت نگران کننده در صحنه زندگی

هم اکنون تعداد مسکن در 
ایران فقط چهار درصد کمتر از 
تعداد خانوار است. منابع ذی ربط 
اعالم کرده اند تنها در اســتان 
تهران بین ۲00 تا ۲50 هزار واحد 

مسکونی خالی وجود دارد

تکاپو
فعال فرهنگی در گفت وگو با صبح صادق

زیرزمین مسجد را کارگاه تولیدی کردیم



 جعفر ساسان ـ داوود عسگری/ 
در شماره گذشته با شخصیت و مبانی 
فکری و اعتقادی برخی از سران فرقه 
ادامه  در  شدیم.  آشنا  بهائیت  ضاله 
برخی دیگر از شخصیت های بهائیت  

معرفی خواهد شد.
شوقی افندی

چنانچه گفته شــد، بهاءاهلل با 
حمایت قاطع دولت روس، از مرگ 
نجات یافت و به بغداد منتقل شد. او 
پس از رســیدن به بغداد، نامه ای به 
ســفیر روس نوشت و از وی و دولت 
روس برای این حمایت قدردانی کرد .

به دنبال تبعید میرزاحسین علی، 
برادرش میرزایحیی صبح ازل هم با 
لباس مبدل خود را به عراق رســاند 
و کم کم اجتماعی از بابیان در خاک 
عراق ایجاد شــد. این دوره، نزدیک 
یازده ســال طول کشــیده است و 
همچنان میرزاحسین علی در ظاهر، 
ریاست میرزایحیی را پذیرفته و در 
باطن به دنبال اجرای نقشه خود برای 
ریاست بوده است. کشمکش میان دو 
برادر و طرفداران آنان بر سر ادعای 
»موعود بیان« یا »من یظِهُرُه اهلل« و 
رهبری بابیــان، در این دوره کم کم 
آشــکار شــد و افراد زیادی قربانی 
این رقابت و ریاســت طلبی شدند. 
عزیه خانم در شرح ماجراهای بغداد 

نوشته است:
»... در مــدت اقامت بغداد، به 
واسطه آن سودایی که در سر داشت، 
بعض عبارت که مولد بغاوت و طغیان 
بود و کشف رازهای پنهان، از ایشان 
بروز نمود. چــون بعضی از مؤمنین 
طبقه اول باب طاقت این گونه اباطیل 
را نداشتند، اندک اندک آن را به سمع 
حضرت ازل رسانیدند و حضرت ازل 
بر ایشان متغیر و زبان توبیخ و تهدید 
گشــودند و فرمودند: در این زمان، 
خلق بیان را خواستی از مبدأ دوری 
کنی و قضیه سامری به ظهور رسانی. 
جناب ایشــان نیز به واسطه کشف 
مآرب باطنی، به جانب ســلیمانیه و 
آن اطراف به اسم عزیمت، هزیمت 
فرمودنــد... چندی از بیکاری در آن 
دیار به تحصیل مقدمات پرداخت و 

روزگاری به ســختی می گذراند تا به 
تنگ آمد و عریضه به طرز مناجات، 
خدمت حضرت ثمره فرســتاد که 
نســخه آن در پیش اغلب بیانیین 
ضبط اســت که در آخــر، او عرض 
کرده است؛ »اما بعوضة فی دارک و 
اما بق فی بیتک«؛ و بالجمله آنکه از 
باب انابه داخل شــد و تائب گردید؛ 
تا آنکه حضرت ایشان را طلبید و بر 

سر کارهای نخستین گذاشتند.«)۱(
حســین علی دو ســالی که در 
ســلیمانیه اقامت داشت، به مسلک 
درویشی درآمد و به »درویش محمد« 
مشهور شد. تأثیر این مسلک، در آثار 
و مکتوبــات وی پس از علنی کردن 
ادعای نبوت و الوهیت مشخص است. 
کتاب هفت وادی، حاصل همین دوره 
است که به سبک کتب صوفیان است. 
وی پس از بازگشــت از سلیمانیه، 
فعالیت خود را بیشتر کرد، به طوری 

که خواهرش نوشت: 
»... همین که بر سر کار آمدند، 
مطالبی که مکنون خاطرشــان بود، 
بگیرد  اندک اندک خواستند صورت 
و وقــوع آن را موقــوف بــه فراهم 
آوردن مقدمات دانستند و اما اجرای 
آن مقدمــات، اول اینکه به جمیع 
والیات، ارســال سائل کردن و جلب 
قلوب نمودن: بعضی را به تخویف و 
بعضی را به تحبیب؛ ثانیاً باب مراوده 
اصحــاب را بــه روی حضرت ثمره 
بستن؛ ثالثاً بعضی از بیانیین را که اول 
طبقه بودند، چون حاجی سیدمحمد 
و  حاجی ســیدجواد  و  اصفهانــی 

مالمحمدجعفر کاشی و مالرجب علی 
و امثــال ذلک را جلب قلوب نمودن 
و هدایــا فرســتادن...؛ رابعــاً جمع 
آوردن بعضی از قالش و اوباش های 
والیات ایران را، کــه در هیچ زمان 
به هیچ پیغمبــری ایمان نیاورده و 
جز آدم کشــی کاری نیافته و غیر از 
مال مردم بردن، به شغلی نشتافته... 
سیداسماعیل اصفهانی را سر بریدند 
و حاجی میرزااحمد کاشــی را شکم 
دریدند؛ ابوالقاسم کاشی را کشته، در 
شط انداختند؛ سیداحمد را به پیشدو 
کارش را ساختند... . سیدعبادوز این 

بیت را انشا نموده که:
اگر حسین علی، مظهر حسین 

علی است
هزار رحمت حق بر روان پاک 

یزید
این مقدمات،  مکّمل  خامســاً 
جمع کردن تمام توقیعات و نوشتجات 
حضرت نقطه، یعنی میرزاعلی محمد 
باب و خطوط بدیعه او بود و همچنین 
جمع کردن نوشتجات خودش، آنچه 
دلیل بر اظهار عبودیت و خضوع خود 
و اقــرار وصایت حضرت ثمره بود... . 
سّر این مطلب و جمع آوری توقیعات 
را غالباً ندانســتند؛ لکن مردمان با 
ذکاوت البتــه می داننــد چه فایده 
داشــته؛ اوالً مداومت به آن آیات، تا 
ملکه برایش حاصل شود که اگر ادعا 
نماید، به همان سبک بتواند چیزی 
بگوید؛ ثانیاً خطب و مناجات و آیات 
به لســان فطرت که از آن حضرت 
ظهور کرده، در نزد خلق نباشد؛ ثالثاً 

آن خط بدیع، بالمّره مفقود شــود و 
خط خودشان جلوه نماید؛ رابعاً اتّم و 
اهّم مقصود از جمع توقیعات این بود 
که احکامی که مخصوص بر والیت و 
وصایت حضرت ثمره است، از میان 

خلق مرتفع شود.«)2(
میرزاحسین علی در طی اقامت 
در بغداد، که به گفته پسرش، »یازده 
سال و چیزی، بهاءاهلل در عراق عرب 
اقامت نمود«،)۳( از طرفی، با استخدام 
اراذل و اوباش، عده ای را با تهدید و 
از طرف دیگر عده ای را با تطمیع به 
سوی خود جلب کرد. در واقع، برای 
رسیدن به ریاســت که آرزوی وی 
بود، به هر طریقی متوســل می شد. 
این در حالی بود که میرزایحیی در 

بی خبری بود.
مجمــوع اقدامات بابیان، نظیر 
قتل، غــارت و دیگر خراب کاری ها، 
باعث شــد که دولــت عثمانی آنان 
به ویژه میرزاحســین علی را ابتدا به 
اســتانبول، سپس ادرنه تبعید کند. 
در این زمان، میرزاحسین علی ادعای 
مقام »من یظهره اللهی« برای خود 
کرد. این ادعا شکاف میان بابیان را 
بیشــتر کرد و نزاع میان دو برادر و 
پیروان شــان شدت یافت. عبدالبهاء 
در تشریح وضعیت بابیان در استانبول 

نوشته است:
»جمعی در محافل و مجالس، 
تزییف و تشــنیع می نمودند که این 
طایفــه فتنه آفاقنــد و   هادم عهد و 
میثاق؛ منبع فسادند و مخّرب بالد؛ 
آتش افروخته اند و جهانی را سوخته. 

اگرچه به ظاهر آراســته اند، لکن هر 
نقمت و عقوبتی را شایســته. لکن 
حضرات به صبر و ســکون و تأنّی و 

ثبوت، سلوک نمودند.«)4(
اعتــراف جانشــین بهــاء به 
فتنه گــری، اگرچه از زبــان مردم 
اســت، جالب به نظر می رســد؛ اما 
توضیح نمی دهد کــه اگر حضرات 
صبر و ســکون داشته اند، چرا دولت 
عثمانــی آنها را از هــم جدا کرده و 
به دو منطقه دور از هم تبعید کرده 
است. وی در ادامه نوشته است: »بعد 
از چند ماه، فرمان پادشاهی صادر و 
در قطعه رومیلی، ادرنه را َمسکن و 

مقّر تعیین فرمودند.«)۵(
این جدایی باعث شــد که در 
اســتانبول و ادرنه، میان بهاء و ازل 
و طرفداران آن دو، اهانت، تهمت و 
افترا و کشتار رواج یابد و هر یک از 
دو طرف، بسیاری از اسرار یکدیگر 
را بازگو کنند و به افشاگری اعمال 

هم بپردازند.
فرقه ای که دیگران را به صلح 
و صفا دعوت می کند، در درون خود 
چنان دچار خصومت و دشمنی است 
که در حال تبعید در کشوری دیگر 
هم تاب و تحمل یکدیگر را ندارند 
و دخالت حکومت باید مانع در گیری 
آنها شــود. سرانجاِم این کشمکش 
و ریاســت طلبی بــرادران نوری و 
پیروان باب، باعث می شود که دولت 
عثمانی این پیامبران عصر جدید را 
از هم جدا کرده، به دو منطقه دور 
از هم تبعید کند. قدرت طلبی این 
پیامبران دروغین، یادآور این سخن 
سعدی اســت که؛ »ده درویش در 
گلیمی بخســبند و دو پادشاه در 

اقلیمی نگنجند.«)6(
به نوشــته عبدالبهاء؛ باری در 
بدایت سنه هزار و دویست و هشتاد 
و پنج، بهاءاهلل را و جمیع اشخاص 
که همراه بودند، از ادرنه به ســجن 
عّکا نقل نمودنــد و میرزایحیی را 
به قلعه ماغوســا و در آنجا استقرار 

یافتند.)7(
دفتر  در  پی نوشــت ها   *

هفته نامه موجود است.
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  دکتر سیامک باقری چوکامی/ 
امروزه توسل به استعاره در جنگ نرم 
بــرای تغییر نظام فکــری و معرفتی 
جامعه هدف جایگاه ویژه ای پیدا کرده 
اســت، به گونه ای که جنــگ واژه ها 
یا اســتعاره ها یکی از الگوهای جنگ 
نرم تلقی می شــود. در واقع، استعاره 
مانند گفتمان سازی و اسطوره سازی از 
جمله فناوری های قدرت نرم به شمار 
می آیــد و تأثیرگذاری نرم افزارانه قوی 
دارد، می توان چنین نیز استدالل کرد 
که اســتعاره ها به مثابه آتش پرحجم 
توپخانه ای هستند که افکار جامعه ای 
را در زمینه یک واقعه یا موضوع هدف 

قرار می دهند.
مفهوم شناسی استعاره 

استعاره در لغت به معنای عاریه 
خواســتن لغتی به جای لغت دیگر و 
در اصطــالح، به کار بــردن واژه ای به 
جــای واژه دیگر با عالقه، شــباهت و 
وجود قرینه اســت. اســتعاره، »نوعی 
بیان مجازی است که مقایسه مستقیم 
دو ماهیت به ظاهر نامرتبط را شــامل 
می شــود، می توان گفت اســتعاره ها 
مفاهیم رمزگونه ای هستند که بازیگران 
سیاســی برای توصیف یک وضعیت، 
اقدام یا یک شــخصیت، گروه، جریان 
و حتی مکتب یا یک واحد سیاسی با 
هدف ترغیب یا ترهیب افکار عمومی 
به کار می گیرند. البته از اســتعاره به 
صــور مختلف بهره گرفته می شــود؛ 
استعاره های مفهومی همان مفاهیمی 
هســتند که در باال به آنها اشــاره شد 
و اســتعاره تصویری، برای اشــاره به 
مجموعه ای از تصاویر نمادین است که 
در مجاورت هم قرار گرفته اند و مفهومی 
تشبیهی یا استعاره ای دارند. هالیوود از 
این استعاره برای نظام سلطه به کثرت 
بهره می گیرد. از جمله مشهودترین آنها،  
استعاره های تصویری آخرزمانی است.

)آخوندی، ۱۳9۱: ۱4۵( 
 بازیگران جنگ نرم با استفاده از 
اســتعاره ها، احساس و درک کاذبي از 

مسائل و موضوعات را در مخاطبان شان 
به وجود می آورند. این بازیگران از طریق 
اســتعاره ها به خلق و آفرینش الگوی 
تازه اي از واقعیت و واقعیت نماها دست 
می زنند و با جایگزیني آنها با الگو هاي 
پیشــین، ایدئولوژي خود را به صورت 
ناخودآگاه وارد دستگاه شناختي فرد یا 
جامعه می کنند. بر اثر این فرایند تالش 
می شــود تا بر کنش فردی یا جمعی 
جامعــه در برابر نظام سیاســی تأثیر 
گذاشته، آن را کنترل و هدایت کنند. 
برای روشن شدن کاربرد قالب های 
اســتعاره در منازعــات و رقابت های 
سیاسی، ســخنان آرنولد شوارتزینگر 
هنرپیشــه هالیوود که در سال 2۰۰۳ 
)۱۳82( به کمــک جمهوری خواهان 
در انتخابات فرمانداری کالیفرنیا پیروز 
شد، قابل اســتناد است. وی در یکی 
از نطق هــای تبلیغاتــی خــود گفت: 
»زمانی که مردم برنده شوند، سیاست 
مثل همیشــه بازنده است.« وی خود 
جمهوریخواه  سیاســتمداران  دیگر  و 
را در قالــب مــردم و سیاســتمداران 
دموکرات را در قالب سیاســت معرفی 
کرد. قدرت این اســتعاره به حدی بود 
که دموکرات ها ندانســتند چطور و از 
کجا ضربه خورده انــد، تنها فهمیدند 
که ناخودآگاه در قالب دشمنان مردم 
شناخته می شوند.)جنیدی، ۱۳89: 94(

بازیگران جنگ نرم با استفاده از 
شبکه ای از استعاره ها به برجسته سازي، 
کم رنگ سازي و پنهان سازِي ویژگی های 

یک رخداد، اقدام، سیاست، شخصیت 
و واحد سیاســی ناهمسو یا مخالف با 
اهداف مختلف می پردازند. برای نمونه 
بــا پیوند و ترکیب ســازه هایی چون؛ 
واپس گرایــی، تحجر، جهان ســومی، 
بنیادگرایی، افراط گرایان و محور شرارت 
تالش می شود پیام های مشخصی در 
زمینه سیاســی و روانــی به مخاطب 

القا شود.
بــرای نمونه گئــورگ الکوف، 
دانشگاه  زبان شناسی  دپارتمان  استاد 
برکلی، در مقاله »اســتعاره و جنگ« 
با زیرعنوان های نقش اســتعاره در دو 
جنگ علیه عراق و استعاره های اخالقی 
در توجیــه عقالنیت تجاری نشــان 
می دهد که چگونه بوش پدر و پسر از 
استعاره ها برای توجیه جنگ استفاده 
کرده اند. او می نویسد: »استعاره ای که 
در آن قهرمــان )آمریکا( برای نجات 
یک مظلوم ضعیف )کویت( به جنگ 
دیو شــرور زمان )صدام( می رود. در 
این میان، آنچه آمریکا پنهان می کند، 
قربانی شدن و بی خانمان شدن صدها 
هزار عراقی ضعیف و بی گناه )در مورد 
حمله به کویت( به واسطه جنگ علیه 
این شــرور )صدام(  است. نویسنده در 
پایان به این نتیجه می رسد که در این 
جنگ )جنگ اول آمریکا علیه عراق(  
هیچ یک از ویژگی های قهرمان در وجود 
آمریکا موجود نیست. او خود یک شرور 
است. آمریکا در صورتی می تواند خود 
را یک قهرمان سنتی جا بزند که شما 

بــه دقت به چگونگی اســتعاره مورد 
استفاده توجه نکنید. در اینجا استعاره 
دولت به مثابه شخص، به شیوه ای ارائه 
شده است که حقایق را پنهان می کند.«

جویــان زونــگ نیــز در مقاله 
»جنگ شــناختی: فراتــر از مبارزه با 
تروریسم«، می نویســد، بوش پدر در 
جریان جنگ دوم خلیج فارس از این 
دو اســتعاره استفاده می کرد. استعاره 
وحشی که منعکس کننده عراق به مثابه 
تهدیدی برای همگان بود و اســتعاره 
جهانی سازی که ضرورت حمایت سایر 
کشورها از آمریکا در ائتالف ضد صدام 
را تداعی می کرد.) منزوی،۱۳9۰: ۵۱(  
برخی از استعاره های مرسوم عبارتند از:

الف: استعاره تروریسم
 موضوع »تروریســم« اســتعاره 
برانگیزاننده ای اســت که آمریکا برای 
مجبور کردن ایران به تغییر »سیاست 
خارجی« از آن بهره می گیرد. موضوع 
حقوق بشــر نیــز در همین راســتا 
اســتعاره ای برای تغییر در »سیاست 
داخلی« ایران محسوب می شود. ارین 
اســتوتر و دبوراه ویلز از دانشگاه مانت 
آلیسون آمریکا در کتابی با عنوان »در 
جنگ با استعاره: رسانه ها، تبلیغات و 
نژادگرایی در جنگ علیه ترور« توضیح 
می دهند که چگونه استعاره ها، تفاسیر، 
اخبار و ســخنرانی های سیاسی، یک 
دشــمن، مخالف، نژاد، مذهب و گروه 
انسانی می سازد.)استوتر  قومی را غیر 

و ویلز، ۱۳88: ۱86(

ب: استعاره بنیادگرایی
در  اســتعاره ای  بنیادگرایــی   
گفتمان سیاســی جنگ اســت که 
آمریکایی ها علیه جریانات و کشورهای 
ناهمســو و مخالف استفاده می کنند. 
این واژه در قاموس رســانه های غرب 
به معنای تعصب و افراط گرایی خشن، 
کریه و شــدید مذهبی، تعریف شده 
و گاه نشــانه ای جزئــی و کم اهمیت 
و گاه جالــب از دین اســالم قلمداد 
می شــود. چنانچه یک فرد مسلمان 
بــه مســلمان بودن خویــش اذعان 
کند، در معرض خطر بنیادگرا نامیده 
شــدن قــرار می گیــرد... از این رو، 
ترکیب بنیادگــرا ترکیب رمزگونه ای 
اســت که بــرای توصیف مســلمان 
متعصب و خشونت طلب به کار می رود.

)مهدی زاده، ۱۳87: ۱۰2(
ج: استعاره ملت های غیرغربی

 به مثابه یک فرد
 در سیاســت خارجي آمریکا، 
اســتعاره مفهومِي »ملــت، یک فرد 
اســت« بســیار کاربــرد دارد، این 
موضــوع را می توان در جریان جنگ 
عراق، مالحظه کــرد که ملت عراق 
براساس یک فرد، یعني صدام حسین 
مفهوم سازي شد. شهروندان آمریکایي 
نیز به همین ترتیب در پشــتیباني از 
جنگ عراق مي گفتند: »صدام ظالم 
اســت و باید جلوي او را گرفت.« اما 
آنچه این استعاره پنهان مي کند و از 
پیامدهاي خطرناک ایدئولوژیک آن به 
شــمار می آید، این است که سه هزار 
بمبــي که در دو روز اول جنگ عراق 
بــه کار رفت، بر روي یک فرد، یعني 
صدام حسین انداخته نشد؛ بلکه این 
بمب ها هزاران نفر انسان بي گناهي را 
کشتند کـه توسط این استعاره پنهان 
شده بودند.)شهري، ۱۳9۱: 6۵( این 
اســتعاره درباره ملت ایران نیز به کار 
می رود و متأسفانه برخی از جریانات 
و شخصیت های سیاسی نیز تحت این 

استعاره قرار دارند.

آلن تورن می گوید: جنبش اجتماعی را به وسیله سه اصل می توان تعریف کرد: »هویت جنبش«، »موضوع مبارزه« و »چشم انداز یا مدل اجتماعی جنبش« که 
هدف نهایی آن محسوب می شود. منظور از هویت؛ شناخت ماهیت جنبش است و اینکه سخنگوی چه کسانی است؟ مبارزه، با آنچه پیش روی جنبش است و مانع 

تحقق اهداف و خواسته های  آن است، معنا می شود و چشم انداز آنچه جنبش در سپهر اجتماعی برای تحقق آن کنش جمعی می کند را توضیح می دهد.
دموکراتیزاسیون

 فتح اهلل پریشــان/در شماره گذشته در بررســی والیت فقیه از منظر 
میرزاي قمي به این نکته اشــاره شــد که وی به صراحت فقیه عادل را نایب امام 
معصوم)علیه السالم( در زمان غیبت دانسته، براي این مدعا به دالیلي اشاره مي کند. 
مرحوم قمی مشروعیت نداشتن جهاد ابتدایي را یک استثنا از عموم نیابت تلقي 
مي کند و در باقي موارد نیابت فقیه از امام را ثابت مي داند؛ اما باید توجه داشت 

که این نیابت شامل امور خصوصي و اموال امام نمي شود.
غایت آنچه از ادلّه استفاده مي شود، نیابت مجتهد است در اموري که وظیفه 
امام است در مرافعات و احکام و والیت بر امور صغار و غّیب و تقسیم خراج اراضي 

خراجیه و اموال، نه والیت او بر اموال امام، به هر نحو که خواهد تصرف کند.)۱(
وی در احیــاي موات، حیازت معادن و رئوس جبال و دیگر موارد انفال اذن 
فقیه را الزم نمي شمرد؛ زیرا آنها را از اموال امام مي داند و والیت مجتهد را بر اموال 
امام نمي پذیرد، دلیل آن هم مفاد ادلّه است که والیت از امام بر امور عامه را شامل 

مي شود و از شمول به امور شخصي امام)علیه السالم( قاصر است.
میــرزاي قمي در موضوع جهاد دفاعــي با وجود اینکه اذن مجتهد و حاکم 
شرع را الزم نمي داند، اما در پاسخ به درخواست معرفي فردي از طرف ایشان براي 
تصدي شرعي امر جهاد با رؤس به نوعي به مسئله عدم تمکن اشاره کرده، مي گوید:
»این نوع مدافعه نه موقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع و بر فرضي که 
موقوف باشد، کجاست آن بسط یدي از براي حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع 
بگیرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعین نماید و کجاست آن تمکن که سلطنت 

و مملکت گیري را نازل منزله غزاي في سبیل اهلل کند.«)2(
فرضي که میرزاي قمي در این جا مطرح مي کند در صورت تمّکن و وجود 
شرایط مناسب، مي تواند تحقق یابد. مسئله دیگر اینکه نارضایتي ایشان از نبودن 
بسط ید فقیه براي انجام این امور، حاکي از آن است که در صورت تمّکن و وجود 
شرایط مناسب تأسیس حکومت و به دست گرفتن زمام امور سیاسي جامعه نیز 

براي فقیه وجود دارد.
میرزاي قمي به دو دلیل عمده از نیابت فقیه عادل و نصب او از جانب امام 

معصوم)علیه السالم( اشاره مي کند:
۱ـ اجمــاع؛ میرزاي قمي در مــوارد متعددي اجماع را یکي از دالیل حاکم 
بر والیت مجتهد عادل و نیابت او از جانب امام)علیه الســالم( برمي شمرد. وي در 
کتاب قضا درباره اثبات مقام قضاوت براي فقیه مي نویسد: »والفقیه الجامع لشرایط 

الفتوي منصوٌب من قبل االمام باالجماع و االخبار«)۳( 
میرزاي قمي در جاي دیگري نیز در بحث امور حسبّیه، »اجماع منقول« را 
یکــي از دالیل والیت حاکم بر این امور مي داند.)4( بنابراین، یکي از دالیلي که بر 
والیت فقیه اقامه مي شود، اجماع فقها است که البته باید گفت این اجماع درباره 
برخي شئون مثال قضاوت و تصدي امور حسبّیه از سوي فقیه عادل وجود دارد.

2ـ اخبار و روایات؛ در بحث نیابت فقیه، دلیل عمده اي که میرزاي قمي به 
آن اســتناد مي کند، روایات اســت. میرزاي قمي در موارد متعددي، از جمله در 
کتاب جهاد، قضا و در مباحثي همچون خراج، جزیه، امور حسبّیه، زکات و... به این 
روایات اشاره مي کند؛ براي نمونه، در بحث جزیه مي گوید: »مراد از امام در اغلب 
این مسائل »من بیده االمر« است که در حال حضور و تسلط همان امام حقیقي 
اســت، اما در حال عدم حضور و تسلّط امام حقیقي فقیه عادل جانشین اوست؛ 
»فالفقیه العادل النائب عنه باالدلّه مثل مقبولة عمر بن حنظله و... .«)۵( در بحث 
امور حسبّیه نیز نظیر همین جمله را دارد.)6( در بحث قضا نیز پس از اشاره به این 
روایت با استناد به آن، منصب قضا را براي مجتهد جامع الشرایط اثبات مي کند.)7(

میرزاي قمي به روایت صحیحه ابي خدیجه نیز پرداخته، آن را فقط در بحث 
قضا می آورد. وی معتقد است: »جواز حکم و قضاوت فقیه از این روایت مستفاد 

و صریح است.«)8(
میرزاي قمي روایات پیامبر گرامي اسالم)صلي اهلل علیه و آله وسلم( که مي فرماید؛ 
»العلماء ورثه االنبیاء« و »علماء امتي کانبیاء بني اسرائیل«)9( را نیز در چند مورد 
ذکر کرده، اما در وجه استدالل به آنها در مورد والیت فقیه عادل نکته اي را بیان 

نکرده است.
همچنیــن وی در بحث جزیه و امور حســبیه به بیــان نورانی امیرمؤمنان 
علي)علیه السالم( که مي فرماید؛ »اّن اولي الناس باالنبیاء اعلمهم بما جاؤوا به ثم 
تلي قوله تعالي: اّن اولي الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذاالنبي والذین آمنوا معه 
ثم قال: اّن ولي محّمد صلي اهلل علیه واله وسلم من اطاع اهلل و ان بعدت لحمته و أّن 
عدّو محمد صلي اهلل علیه وآله وسلم من عصي اهلل و ان قربت قرابته«)۱۰( اشاره مي کند؛ 
اما درباره چگونگي داللت آنها بر نیابت فقیه عادل از جانب امام معصوم)علیه السالم( 

اشاره اي نکرده، تنها فهرست وار آنها را نقل مي کند.
*پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

کتــاب »جنبش هــای اجتماعــی و 
مقاالتی  مجموعه  شامل  دموکراتیزاسیون« 
نوشته »جف گودوین« و »جیمز ام جسبر« 
اســت که به همت انتشارات روزنه و ترجمه 
سعید مدنی قهفرخی و با همکاری جمعی از 
عالقه مندان به مباحث مرتبط با جنبش های 
اجتماعی تدوین و در سال جاری روانه بازار 
نشر شده اســت. اگرچه بیش از نیم قرن از 
بحث درباره چیســتی و چرایی جنبش های 
اجتماعی می گذرد، امــا ادبیاتی که در این 
زمینه طی دهه اخیر در ایران منتشــر شده 

بیش از آن چیزی است که در گذشته در اختیار عالقه مندان قرار داده شده بود.
نویســنده در بخشی از این کتاب در پاســخ به این پرسش که؛ چرا جنبش های 
اجتماعی مطالعه می شوند، آورده است: »زیرا، آنها بخش مشترک و مهمی از دنیای 
پیرامون ما هستند. جنبش های اجتماعی پنجره ای به سوی ابعاد مهمی از زندگی 
اجتماعی ما می گشایند. این جنبش ها بیرون از نظام سیاسی برای شناخت نگرانی ها 
و دست یافتن به مطالبات فشار وارد می کنند و بخش مرکزی آنچه »جامعه مدنی« 
یا »ســپهر عمومی« نامیده می شود، هستند و از همین زاویه با دموکراتیزاسیون 
پیوند دارند. جنبش ها به قلب انگیزه انســانی وارد می شــوند و از این رو تا حدی 
شبیه هنر هستند. جنبش های اجتماعی بستر مناسبی برای فهم حساسیت های 
اخالقی از جمله گذشت و فداکاری، عشق و جست وجوی دلیلی برای رنج کشیدن 
به خاطر دیگران هستند.«از این منظر، دموکراتیزاسیون از یک سو مفهوم جدیدي 
است و از دیگر سو ریشه کهني دارد؛ چرا که به ناگزیر با موضوع کهن دموکراسي 
ارتباط دارد. سخن اصلي این کتاب آن است که دموکراسي ها با وجود هر میزان 
شــباهت با هم، تجربه هاي ملي و خاص هستند و از این رو دموکراتیزاسیون نیز 
چنین است. هر تجربه دموکراتیک را منطقاً باید در همان جزئیات و خصوصیت 
آن شــناخت و بعد از این مرحله اســت که مي توان بــه تفکرات جامع و نظري 
پیرامون آن پرداخت. از سوی دیگر، جنبش های اجتماعی نقش حیاتی در جوامع 
معاصر ایفا می کنند. ما درباره دنیای پیرامون مان از طریق آنها می آموزیم. آنها ما 
را تشویق می کنند، درمی یابیم که چگونه احساسی درباره سیاست های دولتی و 

گرایش های اجتماعی و فناوری های جدید داریم.

اندیشه سیاسی مسلمانانـ  ۳۸۲
اجماع و اخبار از منظر محقق قمي

جنبش های اجتماعی و دموکراتیزاسیون

جریان شناسی فکریـ  فرهنگی ایران معاصرـ  5۷

سودای ریاست عامل شکاف در فرقه ضاله بهائیت

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمیـ  قسمت چهل وپنجم

نقش استعاره ها در جنگ نرم

تحصیل کرده های بیکار

تعریف 
جنبش اجتماعی

برخی آمارها نشان می دهد که 
از حدود ۱2/2 میلیون نفر جمعیت 
دارای تحصیالت عالــی یا در حال 
تحصیل در کل کشــور، متأســفانه 
۵/7 میلیون نفر غیرفعال هســتند. 
بــه عبارت دیگر، بیــش از نیمی از 
جمعیــت فارغ التحصیل یا در حال 
تحصیل دانشــگاهی هیچ نقشی در 
تولید ندارند. مجتبی شریعتی نیاسر، 
معاون آموزشی وزارت علوم در این 
باره می گوید: متأسفانه آمارها نشان 
می دهد کــه وضعیت اشــتغال ما 
نیست.  فارغ التحصیالن  با  متناسب 
ســالیانه ۱۵ هــزار فارغ التحصیل 
دکتری را تحویل جامعه می دهیم، 
در حالــی که جای مناســبی برای 

اشتغال آنها نداریم. 
از بین جامعــه ۵/7 میلیونی 
بیکار، بیشترین بیکاران در رشته های 
مهندسی کامپیوتر، صنعت و فناوری، 
معماری و ساختمان، محیط زیست، 
کشــاورزی، جنگلداری و شــیالت 

هستند.

 شهاب زمانی/ دموکراتیزاسیون 
را فراینــد تغییر نظام سیاســی غیر 
دموکراتیــک بــه نظــام سیاســی 
دموکراتیک تعریف کرده اند. بحث از 
»گذار به دموکراسی« یکی از مباحث 
مهم علم سیاســت و جامعه شناسی 
سیاسی است که با مفروض دانستن 
مباحث فلسفی دموکراسی در باب معنا 
و مفهوم و امتیاز آن بر سایر نظام های 
سیاسی، فرایندها و زمینه های گذار از 
رژیم های اقتدارگرا و غیردموکراتیک 
به نظام های دموکراتیک و زمینه های 
تحکیــم و پایداری آن را بررســی 
می کنــد. نظریه های مطــرح درباره 
دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی 
را در سه بخش می توان دسته بندی 

کرد.
برخی از نظریــات، مربوط به 
شیوه ها و اشــکال گوناگون گذار به 
دموکراسی است. گذار به دموکراسی 
ممکن است از باال از سوی نخبگان 
سیاســی و ممکن اســت از سوی 
طبقات پایین )انقالب سیاســی(، یا 
تحث تأثیــر عوامل خارجی صورت 
بگیرد. منشــأ و نیــروی محرکه آن 
نیز ممکن اســت مســالمت آمیز یا 
انقالبی باشــد. اما اینکه کدام یک از 
این شــیوه ها در گذار به دموکراسی 
اتفاق می افتــد، به عوامل گوناگونی 
بســتگی دارد. عوامل مؤثر بر وقوع 
یک شــیوه گذار بسیار متعدد است 
و بحث مفصلــی را در ادبیات گذار 
به دموکراسی شکل می دهد. دسته 
دیگر از نظریــات، مربوط به علل و 
زمینه های گذار به دموکراسی است 
که بحث عمده ای را به خود اختصاص 
داده است. اما دسته سوم از نظریات، 
به مراحل گذار مربوط است. مراحل 
تشــکیل دهنده کل فرایند گذار به 
دموکراسی شــامل بحران در رژیم 
ماقبل گذار، مرحله شکل گیری فضای 
باز سیاسی،  ائتالف نیروهای سیاسی 
در درون حکومت انتقالی و در نهایت 

تحکیم و استقرار دموکراسی است.
در مباحــث مربوط به مراحل 
اولیه گذار به دموکراسی، دموکراسی 
حداقلی، یعنی نوعی از نظام سیاسی 
مبتنــی بر انتخابــات آزاد و رقابتی 
مورد نظــر اســت، در حالی که در 
مباحث مربوط به تحکیم دموکراسی، 
دموکراســی حداکثری مورد توجه 
نظریه پردازان می باشــد. بسیاری از 
اندیشــمندان وجــود جامعه مدنی 
را شرط اساســی در استقرار و دوام 
دموکراســی دانســته اند. نهادهای 
جامعه مدنــی در راســتای منافع 
اعضای خود با اعمال قدرت و نفوذ بر 
نهادهای دولتی، مانع انحصار قدرت 
در دست یک گروه خاص می شوند 
و امکان حضور و مشــارکت عامه را 
فراهم می آورند. هواداران دموکراسی 
لیبــرال با تأکید بــر احتمال ظهور 
اســتبداد اکثریت از کثرت گرایی و 
تعــدد انجمن های مدنــی به مثابه 

مبنای دموکراسی دفاع کرده اند. 
بحث از عوامل مؤثر در گذار یک 
نظام اقتدارگرا به نظام دموکراتیک 
عمیق تریــن  و  گســترده ترین  از 
مباحث گذار به دموکراســی است 
بــر نقش عوامل  که نظریه پردازان 
کالن و ســاختاری، کارگــزاران و 
نخبگان سیاســی، جهانی شدن و 
نقــش ســازمان های بین المللی به 
مثابه عوامل مؤثر بر دموکراتیزاسیون 

سخن گفته اند.

پردازش

نکته

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق

صبح ازلمیرزا حسینعلیشوقی افندی



انگلیسي ها پس از جنگ جهاني 
اول به این نتیجه رســیدند که برای 
دستیابي بیشتر به منابع ایران، به ناچار 
باید کودتایي در ایران به راه بیندازند 
تا حکومت سرســپرده اي را بر سر کار 
آورند. در این راستا آنان دو مهره وابسته 
سیاسي و نظامي نیاز داشتند که از این 
میان سیدضیاءالدین طباطبایي را به 
عنوان چهره سیاسي و رضاخان پهلوي 

را به عنوان چهره نظامي برگزیدند.
عوامل اصلي کودتــا جمعاً پنج 
نفر و عبارت بودند از: سیدضیاءالدین 
میرپنــج،  رضاخــان  طباطبایــی، 
ماژور مســعودخان، ســرهنگ احمد 
امیراحمدي )که سپهبد شد( کاپیتان 
کاظم خان سیاح )که کلنل شد(. بخش 
سیاســي این گروه را سیدضیاء اداره 
مي کرد و مابقــي، بدنه نظامي کودتا 
را تشکیل مي دادند. گفته مي شود در 
آخرین جلسه مشورتي همگي هم قسم 

شده و پشت قرآني را امضا کردند.
 ، ي د بــا لت آ و د یحیــي 
ســیدضیاءالدین طباطبایی و کمیته 
زرگنــده را بخش ایراني اجراي کودتا 
مدیرالملک،  و محمودخــان  مي داند 
منوچهرخان  ســرهنگ،  مسعودخان 
طبیــب و میرزاکریم خان گیالني را از 
اعضاي آن معرفي مي کند: »... کمیته 
زرگنده مرکز سیاســت انگلیس است 
در تهران در قسمتي که باید به دست 

ایرانیان انجام بگیرد.«
فرزنــد  میرپنــج  رضاخــان 
عباســقلي خان سوادکوهي معروف به 
داداش بیک در ســال ۱2۵6 شمسي 
تولــد یافــت و در 22 ســالگي عضو 
نیروي قزاق شــد. او طــي مدت 2۰ 
ســال نظامي گري به فرماندهي هنگ 
قزاق خانــه  همدان رســید و با کمک 
انگلیــس و بــه عنوان یــک نظامي 
وابســته به انگلیس  که سیاست هاي 
استعمارگرانه و دخالت هایش در ایران 
بر همگان آشکار بود، کودتاي موسوم به 
سوم اسفند را در سال ۱299 شکل داد.

رضاخان در بهمن ماه سال ۱299 
در مالقاتي با »آیرون ســاید« )ژنرال 
انگلیســي( توافق کــرده بود که پس 
از فتح تهران به دست نیروهاي قزاق 
مقام نخست وزیري را به سیدضیاءالدین 
طباطبایي بسپرد. براي اینکه رضاخان 
اطمینان حاصل کنــد که در تصرف 
تهران مشکالتي وجود نخواهد داشت، 
ژنــرال انگلیســي به او اعــالم کرد، 
احمدشــاه در جریان ایــن اقدام قرار 
دارد و »نورمن« ســفیر انگلستان در 
تهران، مشــکالت احتمالي را مرتفع 

خواهد کرد.

در روز ۳ اسفند ۱299 رضاخان 
میرپنــج، فرمانــده تیپ همــدان با 
طباطبایي،  سیدضیاء الدین  همکاري 
مدیر روزنامه رعد علیه دولت سپهدار 
رشتي، نخســت وزیر احمدشاه قاجار 
کودتا کرد و زمینه ســقوط سلســله 
قاجار و تأســیس حکومت پهلوي را 

فراهم آورد.
در اولین ســاعات ســپیده دم ۳ 
اسفند ۱299 رضاخان همراه با نظامیان 
قــزاق تحت فرمانــش از قزوین وارد 
تهران شدند. آنان بالفاصله کالنتري ها، 
وزارتخانه  هــا، پســت خانه  ها و ادارات 
دولتــي و مراکز حســاس تهران را به 
تصرف درآوردنــد. در منابع تاریخي 
آمــده این عملیــات کودتایي بود که 
سفارت انگلستان هدایت آن را برعهده 
داشــت، رضاخان عامل نظامي کودتا 
و ســیدضیاءالدین طباطبایي ـ مدیر 
روزنامه رعدـ  عامل سیاســي آن بود. 
ورود نیروهــاي تحت امــر رضاخان 
به تهــران، در حقیقت نقطه شــروع 
رویدادهایي بود که به فروپاشي سلسله 
۱2۵ ساله قاجار منتهي شد قزاق ها با 
ورود خود به تهران دروازه هاي شهر را 
بستند و ســفارتخانه ها را به محاصره 
خود درآوردند تا کسي به این مکان ها 
پناهنده نشود. سپس تمامي تلفن ها 
و خطــوط ارتباطي داخــل و خارج 
کشــور را قطــع کردنــد. در این روز 
زدوخوردهاي پراکنــده اي در جریان 
تصرف شهر به وقوع پیوست و عده ای 
نیز کشته و زخمي شدند، ولي با توجه 
به اینکه فرمانــده نیروهاي ژاندارم و 
دیگر محافظان شــهر پیشتر از سوی 
انگلیسي ها مطلع و تطمیع شده بودند، 
رضاخان و نیرو هایش مشکل جدي در 

تصرف تهران نداشتند.
رضاخان به محض تصرف تهران، 

در اولین انتصاب، کلنل کاظم خان را 
به فرمانــداري نظامي تهران منصوب 
کرد. در این روز نیروهاي قزاق تمامي 
زندانیان را آزاد کردند، ولي در عوض 
موج  تازه اي از بازداشــت ناراضیان و 
شخصیت هاي سیاسي اعم از حکومتي، 
نمایندگان مجلس و... آغاز شد. تمام 
وزراي کابینه ســپهدار به جز خود او 
احمدشاه  همزمان  شــدند.  بازداشت 
و محمدحســن میــرزا )ولي عهد( به 
کاخ فرح آبــاد گریختند و ســپهدار 
رشــتي )نخســت وزیر( به ســفارت 
انگلستان در تهران پناهنده شد. بقیه 
بازداشت شــدگان که تعداد آنها بین 

4۰۰ تا ۵۰۰ نفر تخمین زده  مي شد، 
شــاهزادگان، رجــال، روزنامه نگاران، 
نماینــدگان مجلس، نخســت وزیران 
سابق و وزیران اسبق بودند. در مراحل 
بعد جمعي از بازداشت شدگان محکوم 
به زندان، جمعي از آنان تبعید و بقیه 

آزاد شدند.
از طــرف رضاخان اعالمیه اي در 
9 مــاده تحت عنوان »حکم مي کنم« 
منتشــر شــد و به در و دیوار و معابر 
شهر نصب گردید. بر اساس این اعالمیه 
تمامــي ادارات دولتــي و روزنامه ها 
تعطیل شدند و به جز دوایر تأمین ارزاق 
به هیچ اداره یا مغازه اي اجازه کســب 
داده نشد. مفاد این اعالمیه چنین بود:

مــواد مطروحه  »حکم مي  کنم 
ذیل را مردم تهــران نصب العین قرار 
داده و فرداً فرد تشریک مساعي نمایند 
و در صــورت تخلف شــدیداً عقوبت 

خواهند شد.
۱ـ تمامي اهالي شهر تهران باید 

ساکت و مطیع امر نظامي باشند.
2ـ حکومت نظامي در شهر برقرار 
و از ساعت هشت بعدازظهر غیر از افراد 
نظامي و مأموران انتظامي شهر کسي 

نباید در معابر عبور نماید.
۳ـ کســاني که از طــرف قواي 
نظامي و پلیس مظنون به مخل آسایش 
و انتظامات واقع شــوند، فوراً جلب و 

مجازات سخت خواهند شد.
4ـ تمامــي روزنامه جات و اوراق 
مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلي 
موقوف و بر حسب حکم و اجازه اي که 
بعداً داده خواهد شد، باید منتشر شوند.
۵ـ اجتماعــات در منازل و نقاط 
مختلفه به کلي موقوف، در معابر هم 
اگر بیش از ســه نفر گرد هم باشند با 
قوه قهریه متفرق و جلب خواهند شد.
6ـ تا دستور ثانوي تمام مغازه هاي 
مشروب فروشي و تئاتر ها و قمارخانه ها 
و کلوپ هــا تعطیل اســت و هر کس 
مست دیده شــود به محکمه نظامي 

جلب خواهد شد.
7ـ تا زماني که دولت تشــکیل 
نشــده اســت، ادارات و دوایر دولتي 
بــه اســتثناي اداره ارزاق، تعطیــل 
خواهند بود، پست خانه  و تلگراف خانه 
و تلفن خانــه هــم مطیــع این حکم 

خواهند بود.
8ـ کساني که در اطاعت از موارد 
فوق ســرپیچي نماینــد، به محکمه 
نظامي جلب و به سخت ترین مجازات 

خواهند رسید.
9ـ »کاظم خــان« بــه ســمت 

کمانداني شهر انتخاب و معین مي شود 
و مأمور اجراي مواد فوق است.

چهاردهم جمادي الثاني ۱۳۳9، 
رئیس دیویزیــون قزاق و فرمانده کل 

قوا ـ رضا«
در عصر روز کودتا، نورمن، سفیر 
انگلستان در تهران با احمدشاه آخرین 
پادشــاه قاجار مالقات کرد و به شــاه 
گفت تنها راهي که برایش باقي مانده 
این است که با سرکردگان کودتا رابطه 
برقرار کند و خواسته هاي آنها را بپذیرد 
و تأکید کرد که این تنها راه باقي مانده 
است. در این روز نورمن طي تلگرافي 
به لــرد کرزن، وزیر خارجــه بریتانیا 
نوشت: »بسیاري از کساني که به دست 
قزاق ها دستگیر شده اند، تحریک کننده، 
توطئه گر و ضد انگلیسي هستند و این 

موجب رضایت ماست.«
پیــرو تهدیدات نورمن، ســفیر 
انگلستان، احمدشــاه در غروب سوم 
اسفند سرگرم نوشتن احکام جداگانه 
رضاخــان پهلوي و ســیدضیاءالدین 
طباطبایي شــد. او احکام را صبح روز 
بعد انتشار داد. رضاخان به فرماندهي 
کل قوا منصوب شــد و لقب »سردار 
ســپه« گرفت و ســیدضیاءالدین به 
تشــکیل کابینه مأموریــت یافت. در 
حکم احمدشــاه راجع به ســیدضیاء 
که خطاب به استانداران و فرمانداران 
سراسر کشور انتشار یافت، آمده است: 
»حکام ایــاالت و والیات ـ در نتیجه 
غفلت کاري و القیدي زمامداران دوره 
گذشته که بي تکلیفي عمومي و تزلزل 
امنیت و آسایش را در مملکت فراهم 
نموده، مــا و تمامي اهالي را از فقدان 
هیئت دولت ثابتي متأثر ساخته بود، 
مصمم شدیم که با تعیین شخص دقیق 
و خدمتگزاري که موجبات ســعادت 
مملکت را فراهم نماید، به بحران هاي 
متوالــي خاتمــه دهیــم. بنابراین به 
اقتضاي استعداد و لیاقتي که در جناب 
داشتیم  ســراغ  میرزاسیدضیاءالدین 
عموم خاطر خود را متوجه معزي الیه 
دیده، ایشــان را به مقام ریاست وزرا 
انتخاب و اختیــارات تامه براي انجام 
وظایــف خدمت ریاســت وزرایي به 
معزي الیــه مرحمت فرمودیم. شــهر 

جمادي اآلخر ۱۳۳9 ـ احمدشاه«
رضاخــان ســردار ســپه طي 
اعالمیه اي در ســالگرد کودتاي سوم 
اســفند ۱299 خــود را عامل کودتا 
معرفي کرد و افزود: »از اقدام خود در 
پیشگاه عموم شرمنده نیستم.« برخي 
تحلیلگران معتقدنــد این اقدام براي 
پنهان ســاختن دســت انگلستان در 
همراهي با رضاخان در کودتا انجام شد.
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کمیته آهن
 عبداهلل شهبازي/ یکي دیگر از ســازمان هاي وابسته به انگلستان که 
در کودتاي ۱299 و تحوالت مربوط به آن نقشــي اساسي ایفا کرد، کمیته آهن 
بود که شــعبه تهران آن به دلیل فعالیت در منطقه زرگنده به »کمیته زرگنده« 
معروف شد. کمیته مزبور را ابتدا کلنل هیگ انگلیسي در اصفهان تأسیس کرد. 
همکار ایراني او حســین کي استوان بود. با توجه به نفوذ فوق العاده انگلستان در 
ایران و نقش آنها در عزل و نصب مقامات، کمیته آهن خیلي زود توانســت عده 
زیادي از افراد جویاي نام و مقام را به عضویت خود درآورد. اندکي پس از تأسیس 
کمیته، یحیي دولت آبادي از سران متنفذ بابیه به کمیته مزبور پیوست و مسئولیت 
تأسیس شعبه تهران به او محول شد. به دالیل نامعلومي نام دولت آبادي حذف شد 
و سیدضیاءالدین طباطبایي، نصرت الدوله فیروز و چند نفر دیگر را تأسیس کردند. 
کمیته زرگنده یا آهن، با دو هدف عمده آغاز به کار کرد: ۱ـ نابودي جنبش جنگل 

2ـ نفوذ در دولت و قواي نظامي براي به دست گرفتن اداره کشور.
ارتباط نزدیک سران کمیته با مقامات سفارت انگلیس نظیر مستر هاوارد و 
اســمایس، حاکي از هماهنگي کامل آنها در اجراي نقشه هاي منتهي به کودتاي 
۱299 است. یحیي دولت آبادي در این باره نوشته است: »در تهران سفارت انگلیس 
و کارکنان ایراني آنها که کمیته زرگنده در رأس ایشــان واقع شده است، انتظار 

کودتا دارند و در قزوین اسمایس انگلیسي مي داند]آگاه است[.«
نفــوذ اعضاي کمیته در دولت، قــواي نظامي و انتظامي، ادارات و مجامع و 
گروه هاي سیاســي، حکایت از گستردگي اقدامات و فعالیت هاي آنها دارد. صعود 
فتح اهلل خان اکبر بر مسند رئیس الوزرایي در آستانه کودتا و تشکیل دولت محلل 
از برنامه هاي کمیته بود و فتح اهلل خان اکبر، خود از اعضاي کمیته به شمار مي آمد. 
عزل استاروسلسکي از فرماندهي قواي قزاق و جایگزیني رضاخان نیز از اقدامات 

کمیته بود که با موفقیت به انجام رسید.
در آســتانه ورود قواي قزاق به تهران وســتداهل رئیس سوئدي نظمیه که 
خود از اعضاي کمیته آهن بود، نیروهاي دفاعي تهران را تشویق کرد تا در مقابل 
کودتاچیان مقاومت نکنند. کاظم خان سیاح و مسعودخان کیهان از دیگر اعضاي 
کمیته زرگنده بودند و با نفوذي که در قواي ژاندارم داشــتند، توانســتند امکان 
هر نوع مقاومتي را در مقابل کودتاچیان میان نیروهاي ژاندارم از بین ببرند. این 
دو که از افســران ژاندارمري بودند، با همکاري اسمایس انگلیسي توانستند قواي 
قزاق را به نفع انگلیسي ها تصفیه کنند و نیروهاي مستقر در قزوین را براي کودتا 
آماده سازند. کاظم خان سیاح در روز سوم اسفند در سمت فرمانده نظامي تهران 
وظیفه داشت رجال سیاسيـ  مذهبي را براي پیشگیري از وقوع هر نوع مخالفت 
و مقاومتي دستگیر کند. مسعودخان کیهان نیز به وزارت جنگ کابینه سیدضیاء 
رسید که البته دولتش مستعجل بود و زودتر از سیدضیاء از کار برکنار شد. کمیته 
مزبور که هیچ شکي در انتساب آن به انگلیسي ها وجود نداشت، با برنامه اي دقیق 
توانست زمینه را براي کودتا و به دست گرفتن زمام امور مهیا کند. ایوانف مورخ 

روسي در موضوع کمیته آهن نوشته است:
»انگلیس ها در تهران براي انجام کودتاي دولتي فعاالنه کوشش مي کردند. به 
این منظور کمیته اي بسیار مخفي و به اصطالح آهنین به ریاست سیدضیاءالدین 
طباطبایي که روابط نزدیکي با انگلیسي ها داشت و روزنامه رعد را منتشر مي ساخت 
و با شرکت فیروزمیرزا نصرت الدوله تشکیل دادند.« احسان طبري نیز به نقل از 
لنچوســکي مؤلف آمریکایي آورده است: »سیدضیاءالدین، مدیر رعد، در تماس 
نزدیک با میسیون انگلیسي بود. کمیته آهن سازمان مناسبي بود که توانست بین 
سیدضیاءالدین و آن خونتاي نظامي قزاق که از رضاخان سردار سپه حرف شنوي 
داشتند، پیوند ایجاد کند. منطقه امن زرگنده که منزل سیدضیاء در آن قرار داشت 
و تحت الحمایه انگلیس بود، محیط مناســبي براي انعقاد جلسات اعضاي کمیته 
ایجاد کرد. پاره اي از جلســات نیز در ولي آباد منزل آبکار ارمني برقرار مي شــد. 
ایپکیان ارمني، آبکار ارمني، ماژور اسفندیارخان، عدل الملک دادگر، سلطان محمد 
عامري، میرموسي خان، میرزاکریم خان رشتي، ماژور مسعودخان کیهان، کاظم خان 
سیاح، معززالدوله، غفارخان ســاالر منصور قزویني، دکتر منوچهرخان، سلطان 
اسکندرخان، منصورالسلطنه، مودب الدوله نفیسي، سیدمحمد تدین، محمود جم 

از اعضاي کمیته آهن بودند.

گاهي اوقات حذف بعضي از موجودات که 
به نظر ما مزاحم هستند، سبب ایجاد مشکالت 
بزرگ تر مي شود، درست مانند طرح از بین بردن 
پرنــدگان در چین که براي جلوگیري از قحطي 
طرح ریزي شــد؛ اما خودش بزرگ ترین قحطي 

تاریخ را به ارمغان آورد.
در سال ۱9۵8، حکومت چین راه حل بسیار 
عجیبي را براي جلوگیري از قحطي ابداع کرد. آنها 
حســاب کرده بودند، هر گنجشک در طول یک 
سال حدود چهار کیلو و نیم غله و بذر مي خورد، 
به این ترتیب با کشتن گنجشک ها، می توان در 
هر سال میلیون ها تن گندم و برنج اضافي پس انداز 
کرد. دولــت برنامه از بین بردن چهار آفت را به 
راه انداخت که طبق آن، باید پشــه ها، مگس ها، 

موش ها و گنجشک ها از بین می رفتند.
بدون دخالت دولت، مردم ســه مورد اول 
را خودشــان از بین مي بردند و تنها گنجشک ها 
باقــي مي ماندند. در واقع هدف اصلي هم همان 
گنجشک ها بودند؛ اما دولت قصد داشت با به میان 
کشــیدن سه مورد دیگر، مردم را از این موضوع 
عصباني و ناراحت نکند. آنها گمان مي کردند با این 
کار از چین، یک بهشت بدون مزاحم مي سازند؛ 
بنابراین ابتدا براي تشویق مردم به این کار، دولت 
به کساني که بندي بلند از گنجشک هاي مرده را 

تحویل مي دادند، جایزه نقدي مي داد.
دولت با یک حساب ساده مردم را به راحتي 
راضي به این کار کرد. مسئوالن دولتي مي گفتند 
با کشتن یک متر گنجشک مي توان غذاي کافي 
براي زندگي 6۰ انسان را تأمین کرد. این موضوع 
سبب شده بود تا مردم در کل روز به دنبال شکار 
پرندگان باشند. بسیاري از مردم حتي کار خود 
را براي چنــد روز تعطیل مي کردند تا بتوانند با 
جمع آوري پرنده بیشتر، از جایزه دولتي بهتري 
برخوردار شــوند. حتي در مدارس، ساعتي براي 
آموزش شلیک به پرندگان با تفنگ هاي ساچمه اي 

و تیر و کمان اختصاص داده شده بود.
کودکان اولین گروهي بودند که از این ماجرا 
استقبال کردند. آنها از صبح تا شب با تیر و کمان 
به دنبال شکار گنجشک ها بودند. پس از آن مردم 
در تمام روز با وسایل مختلفي، مانند طبل، قاشق 
یا بشقاب سروصدا ایجاد مي کردند تا گنجشک ها 
نتوانند روي زمین بنشینند و آنقدر در هوا پرواز 
کنند که از گرسنگي بمیرند. النه هاي آنها ویران 
شدند، تخم هاي شان شکستند و جوجه هاي شان 

ُمردند تا به طور کلي نسل شان منقرض شود.
به این ترتیب به جز گنجشک ها، بسیاري از 
پرندگان بومي منطقه نیز از بین رفته و به دست 
مردم کشــته شدند. در آن زمان، دو روز متوالي 
از صبح تا شب طبل هاي بزرگي نواخته مي شد. 
گنجشک ها که از این صدا مي ترسیدند در آسمان 
بي هدف به این طرف و آن طرف پرواز مي کردند تا 
اینکه تعداد بسیاري از آنها جان خود را از دست 

داده و به زمین مي افتادند. مردم با بیل هاي بزرگ 
به خیابان ها رفته و اجساد پرندگان را جمع آوري 
مي کردند. یکي از محققان مخالف این طرح که 
شاهد مرگ پرندگان بود، گفت: »اگر این پرندگان 
کالبدشکافي مي شدند، مشخص مي شد که بیشتر 
آنها بر اثر خستگي از پرواز و ترس ناگهاني جان 

خود را از دست داده اند.«
طبق گــزارش گاردین به طور کلي در این 
مدت، جســد یک میلیارد گنجشک و یک و نیم 

میلیون موش از سطح کشور جمع آوري شد.
بــه این ترتیب، در ســال ۱9۵8 جمعیت 
گنجشک ها به طرز چشمگیري کاهش یافت؛ این 
در حالی بود که در ســال بعد به همان میزان از 
برداشت برنج در کشور کاسته شد تا اینکه در سال 
۱96۰ با کم شدن برداشت برنج، دولت متوجه شد 
حشرات موذي و به ویژه ملخ ها که قباًل خوراک 
گنجشــک ها و پرندگان بودند، به شدت افزایش 

یافته و حاال آنها بالي جان شان شده اند.
محققــان پس از بررســي های بســیار و 
کالبدشــکافي تعداد زیادي از پرندگان متوجه 
شــدند، 7۵ درصد غذاي این موجودات حشرات 
بوده اســت، نه محصوالت و دانه هاي کشاورزي. 
بنابراین، دولت اطالعیــه اي صادر و اعالم کرد، 
دیگر هیچ کس حق کشتن گنجشک ها را ندارد 
و به جاي آن، ساس ها باید کشته شوند؛ اما دیگر 
خیلي دیر شده بود؛ در واقع پرنده اي براي مقابله 
با حشــرات وجود نداشت و دســته هاي بسیار 
بــزرگ ملخ ها با حمله به مزارع، خســارت هاي 
جبران ناپذیري به محصوالت وارد کردند. از بین 
رفتن مزارع و محصوالت، ســبب قحطي بزرگ 
چین و مرگ 4۵ میلیون نفر از مردم شد و خرافات 
زیادي در سراســر چین منتشر شد. بسیاری از 
مردم معتقد بودند، این قحطي و مرگ ومیر بر اثر 

نفرین پرنده ها بوده است.
مردم دیگر غذایي براي خوردن نداشتند. آنها 
براي فرار از گرسنگي، برگ و حتي پوسته درختان 
را مي خوردند. بسیاري از افراد به خوردن دانه هاي 
نارس کتان روي آورده بودند که بر اثر آن به طرز 

وحشتناکي جان خود را از دست دادند.
در نوزدهم ژوئــن ۱998 اطالعیه دیگري 
صادر شــد و در آن سوســک ها هــم در ردیف 
حیواناتــي قرار گرفتند که باید از بین مي رفتند؛ 
اما اینها فقط راه هایي برای جلوگیری از عصبانیت 

مردم بود.
تالش دولت فایده ای نداشت و عده زیادي 
از مردم جان خود را از دست داده بودند؛ بسیاري 
از آنهــا هم به دلیل قحطي و عده ای هم به علت 
از دســت دادن عزیزان شــان عصباني بودند. از 
همین رو، دولت که به اهمیت وجود گنجشک ها 
و پرندگان پي برده بود، تصمیم گرفت 2۰۰ هزار 
گنجشک و گونه هاي مختلف پرندگان را از روسیه 

به چین وارد کند.

 محمد درودیان/ در ســال ۱۳۵8 جلسه اي بین دکتر ابراهیم یزدي وزیر 
امور خارجه  دولت موقت و صدام که براي شــرکت در نشست غیرمتعهدها به هاوانا 
پایتخت کوبا رفته بودند، برگزار شد. صالح عمرالعلي در مصاحبه  با شبکه  تلویزیوني 
عربي الجزیره در ســال ۱۳8۳، به طور مفصل به شرح این دیدار پرداخت و نوشت: 
»در روز اول کنفرانس در هاوانا نماینده  ایران در سازمان ملل با من تماس گرفت و 
اظهار داشت که وزیر امور خارجه  ایران تمایل دارد تا با صدام حسین مالقات نماید. 
من این موضوع را به ســعدون حمادي وزیر امور خارجه  عراق گفتم، ولي علي رغم 
اصــرار من، او این موضوع را با صدام در میان نگذاشــت و من تعجب کردم که چرا 
سعدون حمادي که آدم روشنفکري هم بود این پیشنهاد را قبول نکرد. بنابراین خودم 
شخصاً نزد صدام رفتم و موضوع را با وي در میان گذاشتم و گفتم که فرصت بسیار 
خوبي است که ما با ایران صحبت کنیم و مشکالت مان را حل کنیم. صدام مدتي فکر 
کرد و نظر مرا هم جویا شد. پس از اتمام جلسه  کنفرانس این مالقات به صورت سه 
نفره با حضور من انجام گرفت. در این دیدار درباره  مشــکالت موجود بین دو کشور 
بحث شد و یک گفت وگوي کاماًل دیپلماتیک مثبتي انجام شد. پس از رفتن ابراهیم 
یزدي احساس من این بود که این انسان، بسیار عالقه مند است بحران بین دو کشور 
همسایه تمام شود. در این جلسه وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد کرد هیئت هایي بین 
دو کشور رد و بدل شوند. یزدي پیشنهاد کرد اگر مي خواهید هیئتي را بفرستید، ما 
حاضریم چه به صورت علني یا مخفي یا به هر شکل و طریقي که مي پسندید با شما 

گفت وگو کنیم، چون مهم این است که نگذاریم بحران بین دو کشور تشدید شود.
پس از رفتن یزدي، من نزد صدام برگشتم دیدم که منتظر من است. با من به 
خارج از سالن مالقات آمد و به حیاط بزرگي که در آن یک استخر بزرگ بود، رفتیم 
و روي صندلي در کنار آن استخر نشستیم. صدام از من پرسید به چه فکر مي کني؟ 
به او گفتم من به خاطر این دیدار خیلي خوشحالم و نسبت به حل بحران خوشبین 
هستم. او ساکت بود و چیزي نمي گفت. چند لحظه بعد رو به من کرد و پرسید: چند 
سال است کار دیپلماتیک مي کني؟ گفتم تقریباً ده سال و ادامه داد تو اصاًل مي داني 
دیپلماسي یعني چه؟ چه چیزي مغز تو را خراب کرده؟ با این صحبت احساس نوعي 
ناامیدي کردم. به من گفت: چه صلحي، چه مشکلي بین ما و ایران حل شد؟ اي صالح! 
این مسئله یک فرصت است که شاید در یک قرن یک بار اتفاق مي افتد. ایراني ها اهواز 
را از ما گرفتند، شط العرب را از ما گرفتند، طبعاً حاال فرصت براي ما دست داده است. 
اآلن خودشــان آمده اند در حالي که کشورشان از هم پاشیده است. ارتش آنها از هم 
گســیخته شده و نیروهاي شان پراکنده گشته است. بین خودشان جنگ و دعواست. 
گروهي، گروهي دیگر را مي کشند. پس اآلن این فرصت تاریخي ماست تا بتوانیم تمام 
حقوق مان را به طور کامل بازگردانیم. این موضوع را فقط به تو مي گویم. خودت را به 
عنوان نماینده عراق در ســازمان ملل متحد آماده کن. من مي روم ضربه اي را بر آنها 

بزنم که صدایش در تمام کره زمین شنیده شود. تمام حقوق مان را پس مي گیرم.«
اعترافات صریح صالح عمرالعلي که حدود یک ســال پیش از آغاز جنگ ایراد 
شد، به این نکته اشــاره داشت که صدام از همان روزهاي نخست ریاست جمهوري 
اراده جنگ با ایران داشــته است. همچنین براساس این سخنان، تحلیلي که معتقد 
بود کودتاي صدام و برکناري حســن البکر برای زمینه سازي آغاز جنگ با ایران بوده 

است، قوت مي گیرد.

هنــوز جریــان 22 بهمن پیش 
نیامده بود. این سیل جمعیت مي آمد، 
من هم آنجا تــوي آن اتاقي که امام 
مالقات داشتند، میکروفون دستم بود 
و معموالً مســئول بودم که انتظامات 
را در اتاقي کــه امام بود، برقرار کنم. 
بعضي روزها پنجاه ـ شصت نفر غش 
مي کردند زیر دســت و پــا از کثرت 
جمعیت، الحمدهلل تلفات نداشــتیم، 
ولیکن سیل جمعیت مي آمد و مي رفت 
و امام هم خیلي صدمه خوردند، مرتب 
روزي چندین ساعت بلند مي شدند و 
مي نشســتند. باالخره مدتي صبح ها 
مردها مي آمدند دیــدن امام و زن ها 
بعدازظهر مي آمدند. یک روز مرحوم 
شهید مطهري به امام عرض کرد که 
آقا اگر اجازه بدهید زن ها که مي آیند، 
اینجا حال شان به هم مي خورد، دیگر 
برنامه زن ها را تعطیل کنیم. ایشــان 
فرمودند: نخیر من با این زن ها شاه را 
بیرون کردم، اینها بیایند مانعي ندارد. 
بــه هر حال این برنامــه مرتب ادامه 
داشــت و تظاهــرات و اعتصابات بود 

تا اینکه جریان 22 بهمن پیش آمد.
خاطرات شیخ فضل اهلل محالتي

  ســید مهدی حسینی/ امام 
خامنه ای)مدظله العالــی( همواره یکی از 
اعضا یا طرف های تأسیس نهادهای انقالب 
و نظام جمهوری اسالمی بوده است که در 
مباحث گذشته برخی از آنها برشماری و 
ارائه شد. یکی از مهم ترین آنها نهاد مجمع 

تشخیص مصلحت بود.
در ابتــدا روند روابــط بین مجلس 
شورای اسالمی و اعضای شورای نگهبان 
عــادی بود؛ اما کم کم به پیدایش اختالف 
بین این دو نهــاد انجامید و اختالفات در 
ســال ۱۳6۵ به اوج خود رسید، به طوری 
که در فاصله ای نزدیک به بیست ماه حدود 
بیســت طرح و الیحه مصــوب مجلس با 
موازین شرع و قانون اساسی مغایر تشخیص 
داده شد و رد گردید. یکی از مصوباتی که 
بیش از همه بــه اختالف نظرها دامن زد، 
قانون کار بود که چندین بار رد و بدل شده 
بود و هیچ یک از این دو نهاد نتوانسته بود 
نظر طرف مقابل را تأمین کنند. نکته قابل 
توجه اینکه هر دو هم مصلحت کلی نظام 

را لحاظ می کردند.
دامنه این اختالف به دســتگاه های 
اجرایی و دولت و ســایر نهادها کشــیده 
شــد و برخی از نویسندگان مطبوعات از 
آن به اختالف جناح بندی های سیاســی 
موســوم به چپ و راست تعبیر می کردند. 
وزیر کار وقت طی  نامه ای از حضرت امام 
خمینی)ره( درباره ایجاد شــروط الزامی 
استفتاء کرد و امام پاسخ مثبت دادند که 
دولت می تواند شروط الزامی را مقرر دارد. 
دبیر شورای نگهبان وقت هم طی نامه ای 
که به حضرت امام خمینی)ره( ارسال کرد 
آن را موجب نگرانی دانســت و خواستار 
نظر نهایی در رفع اشتباه شد. حضرت امام 
در پاسخ مرقوم فرمودند: »آقایان محترم 
به شــایعاتی که از طرف اســتفاده جویان 
بی بندوبار و یا مخالفان جمهوری اسالمی 
پخش می شود، اعتنایی نکنند که شایعات 

در هر امری ممکن است.«
امام خامنــه ای در خطبه های نماز 
جمعه این موضوع را به بحث گذاشــتند 
و نقطه نظرات و دیدگاه های شان را مطرح 
کردنــد و حضرت امــام خمینی)ره( طی 
پیامی درباره اظهارات امام خامنه ای مرقوم 
فرمودند: »تعبیر به آنکه این جانب گفته ام 
حکومــت در چارچوب احکام الهی دارای 
اختیار اســت، به کلی برخالف گفته های 
اینجانب است.« امام خمینی)ره( در ادامه 
حکم حکومتی و اختیارات آن را به بحث 
می گذارند و حضرت امام خامنه ای هم با 
ارسال نامه ای خطاب به امام تبعیت از امر 
والیت را اعالم می دارند. در این ایام، یعنی 
پایان ســال 66 به جوسازی ها و شایعات 
ســنگینی در مطبوعات و افکار عمومی و 
رســانه های خارجی دامن زده می شد که 
امام خامنه ای با روشــنگری افکار عمومی 
به خنثی کردن آنها همت می گماشــت. 
حضرت امام خمینــی)ره( خطاب به امام 
خامنــه ای در این باره مرقــوم فرمودند: 
»اینجانب که از ســال های قبل از انقالب 
با جناب عالی ارتباط نزدیک داشــته ایم و 
همان ارتباط بحمداهلل تعالی تاکنون باقی 
است، جنابعالی را یکی از بازوهای توانای 
جمهوری اسالمی می دانم و شما را چون 
برادری آشــنا به مسائل فقهی که متعهد 
به آن هســتید و از مبانی فقهی مربوط به 
والیت مطلقه فقیه جداً جانبداری می کنید، 
می دانــم و در بین دوســتان و متعهدان 
به اســالم و مبانی اسالمی از جمله افراد 
نادری هستید که چون خورشید، روشنی 

می دهید.«

درنگ
من با این  زن ها شاه را بیرون کردم!

راز قحطي بزرگ در چین

همه کارهایي که احتیاج به یک پیگیري مداوم و خستگي ناپذیر داشت از دست شهید محالتي برمي آمد. هیچ کس دیگر این نشاط و این تحرک را نداشت... آن آدمي که آن جور 
در مقابل دشمن سازش ناپذیر بود و مبارزه را به هیچ وجه ترک نمي کرد، به دوستان که مي رسید یک آدم سازش پذیر و رام و بدون لجاجتي مشاهده مي شد، چه دوران پیش از انقالب، 
چه دوران بعد از انقالب. چهره ایشان اجماالً چهره یک مبارز خستگي ناپذیر، صمیمي و مخلصي است که وقتي او نباشد جاي او را به آساني نمي شود پر کرد. امام خامنه ای)مدظله العالی(

 مبارز 
خستگي ناپذیر

تاریخ ایران

بــه دســتور نورمن، ســفیر 
انگلستان، احمدشاه در غروب سوم 
اسفند سرگرم نوشتن احکام جداگانه 
سیدضیاءالدین  و  پهلوي  رضاخان 
طباطبایي شد. رضاخان به فرماندهي 
کل قوا منصوب شد و لقب »سردار 
ســپه« گرفت و سیدضیاءالدین به 

تشکیل کابینه مأموریت یافت

خاندان پهلوي و کودتاي انگلیسي
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ابن عباسـ  ۱
زندگی مفسر بزرگ قرآن

در سلسله مطالب این ستون طی چند شماره زندگی و سیره صحابی بزرگ 
و عموی گرامی حضرت رسول)ص(، جناب عباس بن عبدالمطلب بررسی شد. یکی 
از فرزندان ایشان که در تاریخ اسالم شهرت فراوانی نیز دارد عبداهلل است که در 

تاریخ و کتب روایی به ابن عباس مشهور است. 
عبداهلل بن عباس از اشخاص مورد اعتماد شیعه است. کسی که امام علی)ع( 
او را در قضیــه حکمیت نماینده خود برگزیــد. همچنین صدها روایت در کتب 
روایی شیعه از ایشان نقل شده و تفاسیر شیعی نیز آکنده از نظریات ایشان است.
با مراجعه به کتب روایی شیعه، صدها روایت از ابن عباس مشاهده می شود که 
بخش مهمی از معارف شیعه را در بر دارد و مورد قبول و الگوی عمل شیعیان است.
در ضمن، با اینکه کتابی تفســیری از وی بر جای نمانده اســت، اما تفاسیر 

شیعی، آکنده از بیان نظریات اوست.
در تاریخ والدت عبداهلل بن عباس اختالف است، ولی مشهور این است که وی 
سه سال در نقلی دیگر، پنج سال پیش از هجرت در شعب ابی طالب به دنیا آمد. 
ابن اثیر نوشته است: »هنگام والدت ابن عباس، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( کام 
ابن عباس را با آب دهان خویش برداشت.« کنیه اش ابوالعباس بود. او را »ِحبراالمة« 

و »بَحر« )دریا( نیز نامیده اند.
ِحبر در لغت، به  معنای »اثر نیکو« »زینت، جمال و بهاء«، »مداد«، »نوعی 
از لبــاس«، »نعمت« و ... آمده اســت و واژه  پژوهان در ایجاد ارتباط میان معنای 
لغوی و اصطالحی آن کوشــش های فراوانی کرده اند؛ برخی با استدالل به آیات 
»اُدُخُلوا الَجنََّة اَنُتم و اَزواُجکم تُحَبرون؛ شــما و همسران تان در نهایت شادمانی 
ا الَّذیَن آَمنوا و َعِمُلوا الّصــلِحـِت َفُهم فی  وارد بهشت شوید!« )زخرف/ 7۰( و »َفاَمَّ
َروَضة یحَبرون؛ اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، آنان 
را در بوســتانی مسرور و شادمان می دارند.« )روم/ ۱۵(، که بیشتر مفسران آن را 
به  معنای برخورداری از نعمت و شادمانی تفسیر کرده اند، معنای حبر را »نعمت« 
دانســته و معانی دیگر چون؛ شادمانی، سرور، اکرام، تحسین و ... را از لوازم و آثار 
آن برشــمرده اند. برخی دیگر معنای آن را »اثر نیکو« دانســته و وجه نام گذاری 
عالم به حبر را ماندگاری آثار نیکوی آنها در میان مردم ذکر کرده اند و کسانی  که 
»حبر« را »مداد« معنا کرده اند، دلیل این نام گذاری را کتابت عالِم به وسیله مداد 
دانسته اند. به هر حال، حبر به هر معنایی نوعی فضیلت برای وی حساب می شود 

و جایگاه علمی و اخالقی او را نزد مسلمین نشان می دهد. 
مادرش، لبابه کبری، دختر حارث  بن َحْزن هاللی و خواهر میمونه، همسر رسول 
اکرم)ص( بود و ام الفضل لقب داشــت. او نخستین بانویی بود که پس از حضرت 
خدیجه)س( در مکه مسلمان شد و نزد پیامبر)ص(، محترم بود. در  برخی کتب 
آمده است که امّ الفضل، به حسنین شیر داده است، از این رو قثم و عبداهلل برادر 
رضاعی حسنین به شمار می آیند و ابن عباس، پسر خاله خالد بن ولید بوده است. 
افزون بر این مطلب، ایراد مهمی که وارد است اینکه، ام الفضل تا اواخر سال 
هشــتم هجری ساکن مکه بوده و فرزندان خود را نیز در مکه به دنیا آورده، شیر 
داده و بزرگ کرده و پس از فتح مکه وارد مدینه شده است، در حالی که والدت 
امام حسین)ع( در سال چهارم هجری است و آمدن ام الفضل به مدینه اواخر سال 

هشتم یا اوایل سال نهم هجری اتفاق افتاده است.
به عبارت دیگر، در هنگام ورود او به مدینه، امام حسین)ع( چهار ساله بوده 
است، بنابراین وی چگونه می تواند حضرت را شیر داده و سرپرستی کرده باشد و 

مادر رضاعی امام محسوب شود؟ 

آئینه خواص
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نقطه نظر

  مهدی عامری/ هر انســان 
مؤمنی در طول روز بنا به دستور الهی 
نماز اقامه کرده و در هر نماز حداقل دو 
بار سوره فاتحه الکتاب را قرائت می کند. 
با تدقیق در آیات قرآن مشاهده 
می شود آنچه خداوند از مؤمنان طلب 
کرده اقامه نماز است و نه خواندن نماز. 
در توضیح این مطلب، علما چنین بیان 
داشــته اند که اقامه کردن نماز به آن 
اســت که عالوه بر رعایت تمام ارکان 
و شــرایط ظاهری نماز، بــه معانی و 
محتوای نماز نیز توجه شود و آثار نماز 
در زندگی فرد جلوه کند. در این صورت 
است که نماز عاملی بازدارنده در برابر 
فحشــا و منکر خواهد بود. البته برخی 
دیگر نیز معتقدند اقامه نماز اشــاره به 
جنبه اجتماعی نماز دارد، چنانچه امام 
می فرماید:  خامنه ای)مدظله العالــی( 
»اگر کسی سعی کند انسان های دیگر 
را نمازخــوان کند به ایــن معنا، این 
در حقیقت تالش و کوششــی در راه 
عبودیت مطلق حق، در راه ریشــه کن 
کردن فســاد، در راه از بین بردن من 
و مــا، در راه ایجاد وحدت اجتماعی و 
انسانی میان آحاد امت مسلمان و آحاد 
بشریت، تالشی در این راه ها انجام داده، 

اقامه صاله یعنی این.«
مؤمنان هــر روز در نماز خود از 
خداوند درخواست می کنند، آنها را در 
صراط مســتقیم و در زمره کسانی که 
خداوند متعال به آنها نعمت عطا کرده 
است، قرار دهد و از سوی دیگر آنها را 
در صف کسانی که مورد غضب خداوند 
هســتند و در گمراهی به سر می برند، 
جای ندهد. به تعبیر دیگر، هر کس به 
نماز می ایستد، یک مرزبندی روشنی را 
برای خود ترسیم می کند و درخواست 
می کند در صف انبیا و صدیقین و شهدا 
و صالحین قرار بگیرد؛ کسانی که مورد 
توجه و نعمت پروردگار هستند.)نساء/ 
69( اما این امــر تنها با گفتن محقق 
نمی شــود؛ چرا که خداوند سّر اینکه 
این افراد در گروه »انعمت علیهم« قرار 
گرفته اند را اطاعت از خداوند و رسولش 
می داند؛ یعنی نماز خوب انســان را به 
اطاعت خدا و نبی مکرم می کشــاند و 
آن گاه در سایه این اطاعت نعمات الهی 
به سمت فرد فرود آمده و او را در کنار 

انبیا و اولیا جای می دهد.

نعمت یا غضب)1(
آیت اهلل جنتی گفت: همانطور که از توجه به متن قرآن و روایات به دست مي آید؛ انفاق، رسیدگي به ایتام و محرومان و رفع حوائج و نیازهاي مردم نزدیک ترین مسیر 
براي دستیابي به عاقبت به خیري است. انفاق از آن چیزي که مورد عالقه انسان است خواسته خداوند در قرآن کریم است. سیره پیامبر و اهل بیت ایشان )علیهم السالم( 

در امر رسیدگي به امور نیازمندان و محرومان بر پایه ایثار و نیز محرمانه نگه داشتن این کمک ها و حتي اطالع نداشتن فرد نیازمند از آن کمک و یاري، استوار بود.

 نزدیک ترین مسیر
 عاقبت بخیری

همــه ما از صراط عبور می کنیم. 
همه مــا این مرحله را باید طی کنیم. 
صراط یک کمین گاه است. یک عده ای 
در آنجا بــه دام می افتند. اما خود این 

صراط به چه معناست؟ 
در ایــن بحث مباحــث عمیق 
معرفتــی وجود دارد. از امام صادق)ع( 
نقل می کنند که؛ »انــه قال المرصاد 
قنطره علی الصراط« مرصاد )کمینگاه( 
پلی بر روی صراط است. »الیجوزها عبد 
بمظلمه« بنده ای که بر پشتش باری از 
ظلم انباشــته با داشتن ستم بر دوش 
نمی تواند از روی این پل عبور کند. آن 

مرصاد او را در آنجا می زند.

چگونگی عبور از صراط
در روایت معروفی اســت از امام 
صــادق)ع( که »النــاس یمرون علی 
الصــراط طبقات و الصــراط ادق من 
الشــعر و من حد الســیف فمنهم من 
یمر مثل البرق«؛ کسانی که بر صراط 
عبور می کنند چند دسته هستند که 
البته صراط از مو باریک تر اســت و از 
شمشیر تیزتر است. گروهی مثل برق 
از روی آن عبور می کنند. گروهی مثل 
اســب نفس نفس زنان از روی آن عبور 
می کننــد؛ »و منهم من یمر مثل عدو 
الفرس«، بعضی ها مثل اسب به تاخت 
پیــش می تازند. برخــی روی آن راه 
می روند و برخی به آن چنگ می زنند و 
آویزان خواهند بود. در حالی که تکه ای 
از آنها را آتش فراگرفته است و تکه ای 
را رها می کند. آتش زبانه می کشد که 
اینها را بگیرد باز این پایش را می کشد 

و جلو می رود.

حقیقت صراط
واقعیت و باطن هر کدام از اعمال 
ما در قیامت خودش را نشان می دهد؛ 
یعنی همــه چیز در عالم یک ظاهری 
دارد و یک باطنی. باطن این دنیا قیامت 
است. این چهره ای که االن اینجا داریم 
ظاهری است که خدای تعالی با آن قوه 
ستاری اش ستر قبیح کرده است. وقتی 

که این طور شد صراط خودش را نشان 
می دهد. صراط یعنی آن عقیده پاکی 
که انســان در دنیا دارد و این عقیده را 
می پیماید و براساس آن عمل می کند. 
دســتورات خدا را بــه دل می گیرد و 
براســاس آن عمل می کند. هر کسی 
عملش بیشــتر و دقت او بیشتر بود و 
توجه او بیشــتر بود، بــروز و ظهور او 
در قیامت صراط اســت؛ لذا با سرعت 

عبور می کند.

صراط، تبعیت از والیت
مفضل بن عمــر می گوید خدمت 
امام صادق)ع( رسیدم و درباره صراط از 
او پرسیدم. حضرت فرمود، راه شناخت 
خدای بزرگ اســت. تو خدا را چگونه 
می شناسی؟ راه شــناخت خدا یعنی 

صراط. ما را به باطن می برد. 
این راه معرفت خدا دو راه است، 
دو صراط است، دو مسیر است؛ یکی در 
دنیاست و دومی که حقیقت است در 
آخرت است. می دانید آن صراطی که 
در دنیا است، کدام صراط است؟ »االمام 
المفروض الطاعــه« اگر امام زمانت را 
پیروی کــردی و در رکاب او بودی، او 

صراط توست در دنیا.
بعضی پا به رکاب هســتند، تیز، 
مثــل برق هر چه که امامش دســتور 
داد، انجام می دهد. ظهور این مثل برق 
عمل کردن این است که آنجا هم مثل 

برق عبور می کند.  

شناخت امام
باید ســریع انجام داد. بعضی ها 
مذبذب هســتند. منتظر است ببیند 
که باد از کــدام طرف می آید. االن به 
نفعش اســت که چه حرفی بزند. االن 
باید چگونه رفتار کند. حقه بازی می کند. 

در اسالم چنین چیزی نداریم.
»کسی که در دنیا امام زمانش را 
نشناخت، پایش بر پل آخرت می لغزد 
و در آتش می افتــد.« یعنی پل روی 
جهنم بسته شده است. همه انسان ها 
از جهنم عبور می کنند. بدون استثنا، 

اما چون آتش جهنم در قیامت َحَیوان 
است، یعنی عاقل است، برخالف آتش 
دنیا تر و خشک را با هم می سوزاند. همه 

را می گیرد، ولو بی گناه باشد.
اســت.  انســان  وضعیت  ایــن 
نوع رفتــارش، نوع برخــوردش، نوع 
زندگی اش، تبعیت کردن او از امامش، 
همه بــرای او جهنم می شــوند. این 
جهنم می فهمد، شعور دارد، یک عده 

را می گوید نرو و پیش من بمان. 

کسب نور
حضــرت رســول فرمودنــد که 
جبرئیــل نزد مــن آمــد و گفت: ای 
پیغمبر تو را بشــارت بدهم که به چه 
چیــز از صراط عبور می کنی؟ حضرت 
فرمود بله بگویید. عــرض کرد: تو به 
نور خدا عبور می کنی. خدا یک نوری 
را می انــدازد تو هــم تبعیت آن نور را 
می کنی و علی به نور تو و نور تو از نور 
خداســت و امت تو پیغمبر به نور علی 
از صراط عبور می کنند. نور علی هم از 
نور توست،  بعد خود رسول خدا به آیه 
4۰ سوره مبارکه نور اشاره فرمودند که؛ 
هر کس را خدا نوری قرار ندهد، نوری 

برای او نیست.
لمؤمنیــن  میرا ا زیــارت  در 
می خوانیم: »الســالم علیــک یا دین 
اهلل القویم و صراطه المســتقیم« خود 
علی)سالم اهلل علیه( صراط مستقیم است 
و کسی که از او پیروی کند در آن صراط 

قدم برداشته است.

حقیقت بندگی
خدای تعالی فرمود: »و ان اعبدونی 
هذا صراط مســتقیم«؛ پرستش من را 

بکنید، صراط مستقیم همین است.
بعضی تمام تالش شــان این است 
که جهنــم نروند. یک عــده این طور 
هستند از آتش جهنم می ترسند. صبح 
که بــرای نماز صبح بلند می شــود، از 
ترس ســوخت و سوز اســت. یک عده 
هم شــوق بهشت دارند. دو رکعت نماز 
مستحبی می خوانیم، قرآن می خوانیم، 
کارهای مستحبی انجام می دهیم، از او 
که می پرسیم محرکت چه بود، می گوید 
حورالعین می دهند. همه حواسش پیش 
حوری است. یک عده در دنیا دنبال سیب 
و گالبی هستند، در آن دنیا هم همین 

طور است.
به دنبال جنت اللقاء  بعضی ها هم 
هستند. دنبال مقام انبیا و اولیا هستند 
که خودشان را برسانند به آن مقام. این 
نگاه صرف به آینده است. اگرچه بی ثمر 
نیســت و ثمربخش اســت. بهشت را 
برای خودش درســت می کند، آخرتش 
را درســت می کند، اما از این جهت که 
نسبت به گذشــته قطع است و انس با 
مبدأ فاعلی اش از بین رفته، توجه به خدا 
ندارد. این نکته دقیقی است، خوب توجه 
کنید. همه اینها باز حواس شان به آینده 
است، از خدا غافل هستند. گذشته را رها 
کرده اند. از کجا آمده ام را یادشان نیست. 

به کجا می روند را حواس شان هست.
باالتر از همه این گروه سه گانه که 

در روایات هم آمده گروه چهارمی هستند 
که افق ســیر اینها خالفت الهی است. 
می گوید من خلیفه اهلل هستم. اینها در 
عین حالی که در این عالم حضور دارند، 
هم توجه به مبــدأ و هم توجه به معاد 
دارند. هم مبدأ فاعلی را در نظر دارند، هم 
نهایتی را که باید به سمتش سیر کنند. 

مقام خلیفه خدا
خلیفه خدا چــه کار می کند؟ آن 
کســی کــه در این مقام اســت تالش 
می کند که همه را از جهنم نجات دهد. 
انسان کامل تمام تالشش این است که 
مؤمنان متوسط را که هنوز به آن مقامات 
عالیه نرسیده اند به بهشت برساند. تمام 
تالش او این است به دنبال خودش که 
بــه مالقات می رود، دیگران را هم ببرد. 
این دیگر به فکر بهشــت و جهنم و به 
فکر خودش که باید به آن مقامات عالیه 
برســد، نیست. جانشینی خدا دلچسب 
است، در وجود خلیفه الهی فرصت هیچ 
خســتگی و فرصت رخنه هیچ سستی 

نخواهد بود.

دعا در مقام خلیفه اللهی
»اللهم انی اسئلک تجعلنی ممن 
تنتصر به لدینک«؛ خدایا مرا از کسانی 
قرار بده که دین تو را یاری می کنند. این 
مقام خلیفه اللهی است. »و التستبدل بی 
غیری« خدایا نکند یک وقت من را قبول 
نکنی، دیگــری را به جای من بگذاری. 
خدای تعالی فرمود من با کســی عقد 
اخوت نبســتم. اما اگر دین من را یاری 
نکردی، از شما می گیرم می دهم به کسی 

که دین را حفظ می کند.
مواظب باشــیم نعمتی که خدای 
تعالــی به مــا داده به برکت شــهادت 
انســان های پاکی که خون شــان روی 
زمین ریخته شد و نظام اسالمی محقق 
شد، با یک سری از حرف ها و یک سری 
از حرکت ها از بین نرود. سنن الهی قابل 
تخلف نیســت. اگر در آن قالب و نصاب 
بودیم دین در اختیار ماست. اما اگر از ما 

تخلفی سر بزند، تبدیل است.

 آیت اهلل سید محمد مهدی حسینی همدانی

صراط مستقیم، بندگی و اطاعت از اهل بیت)ع( است

  مجتبی برزگر/  چهارمین نمایشــگاه رســانه های دیجیتال انقالب اسالمی از ۲۴ تا ۲9 بهمن با حضور فعاالن فضای مجازی جبهه انقالب اسالمی و مجموعه های مردم نهاد در بوستان گفت وگو برگزار شد؛ همان 
نمایشگاهی که نخستین دوره آن در سال 9۱ در مصالی تهران به فضای رقابتی فعاالن رسانه ای مؤمن و انقالبی رونق بخشید. سپس دومین و سومین دوره آن طی سال های 9۳ و 9۴ در محل دائمی نمایشگاه های دائمی 
شهرداری تهران در بوستان گفت وگو برپا شد. چهارمین دوره این نمایشگاه را نیز همچون دوره های گذشته سازمان فضای مجازی سراج برپا کرد تا مجموعه های مختلف مردمی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در فضای 

مجازی، فعالیت ها، دستاوردها و محصوالت خود را عرضه کنند.

چهار گروه هدف
نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی در دوره دوم با استقبال حدود ۱۳۰ 
هزار نفر و در دوره سوم با 8۰ هزار بازدیدکننده روبه رو بود که در بین نمایشگاه های 
مشــابه، استقبال خوبی به شمار می رفت؛ در چهارمین دوره نیز این استقبال ها رشد 
چشمگیری داشت. از ســوی دیگر ارتقای سواد فضای مجازی در تمامی بخش های 
نمایشــگاه را شاهد بودیم و کودکان و نوجوانان در کنار پدران و مادران از نمایشگاه 
استفاده می کردند. به تعبیر محمد خراسانی زاده دبیر این نمایشگاه، میزبان چهار گروه 
هدف بود؛ اولین گروه هدف، متصدیان ۳۰۰ غرفه  و دومین گروه، مخاطبان عالقه مند 
به فضای مجازی، رسانه ای و پویانمایی بودند که از محصوالت، دستاوردها، راهکارها 
و خدمات غنی این نمایشــگاه بهره بردند. مســئوالن در قالب سومین گروه با هدف 
دستیابی به ظرفیت های تخصصی مردمی از این نمایشگاه استقبال کردند تا بتوانند 
در قدم های بعدی انقالب، کار را بهتر جلو ببرند؛ چراکه آنها یک وظیفه و بار امانت را 
به دوش می کشند که بازدید از این فضاها و محتواهای امن و پاک الزمه پیشروی در 
اهداف و آرمان های الهی انقالب اسالمی است. چهارمین گروه هدف همان متخصصان 
هســتند که استقبال و بازدید آنها از این فضا از موازی  کاری ها جلوگیری می کند، از 

سوی دیگر شاهد و ناظر پیشرفت در فناوری های نوین هستند.

نمایشگاه در یک نگاه
۳۰۰ غرفه در پنج بخش؛ یکی از ویژگی های خاص نمایشگاه رسانه های دیجیتال 
انقالب اسالمی حضور کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی در نمایشگاه بود. به 
گفته خراسانی زاده فرصت حضور این رسانه های غیر رسمی برای اولین بار فراهم شد تا 
این نمایشگاه تریبونی باشد برای کسانی که تریبون دیگری در اختیار ندارند. پایگاه های 
خبری و تحلیلی از جمله خبرگزاری های فارس، تسنیم، دفاع مقدس، بصیرت و پایگاه های 
مذهبی و خبری همچون عقیق، حامیان والیت تا یک پایگاه شهرستانی که پل ارتباطی 
یک شهرســتان کوچک با مردم است نیز در این محفل حضور داشتند. در بخش های 
ســبک زندگی، مقاومت و دفاع مقدس، زن و خانواده، کودک و نوجوان، معارف دینی 
و اصول و عقاید اخالقی نیز پایگاه هایی فعالیت داشتند. بخش دوم بخش نرم افزارهای 
چندرســانه ای، دیجیتال و تلفن همراه بود کــه در این بخش مجموعه تولیدکنندگان 
اپلیکیشن های موبایلی و نرم افزارهای چندرسانه ای فعالیت می کردند. بخش سوم مختص 
فعاالن فناوری اطالعات بود که برای اولین بار استارت آپ ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
حضور داشتند. افزون بر حضور استارت آپ ها، حامیان ایده ها و شتاب دهنده ها نیز در این 
نمایشگاه حضور پیدا کردند و محل مناسبی برای جذب حمایت برای شرکت کنندگان 
بود. مســابقه روزانه امنیت فضای مجازی، بخش بسیار جذاب بازی های دخترانه، تونل 
هزارتوی رسانه، کلینیک سالمت ذهن در فضای مجازی)ترک اعتیاد اینترنتی(، بخش 
ویــژه زندگی در آینده)نمایش آینده فناوری های نوین در زندگی مردم( و ده ها رویداد 
ارزشمند دیگر از جمله مواردی بود که مردم را به حضور در این نمایشگاه ترغیب می کرد. 
در کنار همه این اتفاقات یکی از بخش های مهم نمایشگاه، حوزه بین الملل بود که حدود 
۳۰ غرفه در این بخش فعالیت داشتند. 2۰ غرفه آن مربوط به اقشاری بود که در خارج 
از کشور فعالیت می کنند؛ کشورهایی چون: نیجریه، سوریه، لبنان، افغانستان، آمریکای 
التین، عراق، یمن و حجاز )کشور تحت سلطه آل سعود( ۱۰ غرفه آن نیز مجموعه هایی 
هســتند که در داخل ایران فعالیت دارند، اما برای فضای خارج از کشــور تولید محتوا 

می کنند )مجموعه های مختلفی از جمله تی وی شیعه که برای شیعیان سراسر دنیا به 
۱7 زبان تولید محتوا دارد، یا برخی از پایگاه  های تخصصی در حوزه بین المللی همچون 
مای مدیا که تولید تصویر می کند.( در بخش جانبی کلینیک سالمت ذهن یک کار متنوع 
و جدیدی را به نام عصب سنجی اضافه کردند! مخاطب در اینجا نسبت به مسائل مختلف 
یک نوع آگاهی پیدا می کند که این فضا چه خطراتی می تواند برای او داشــته باشــد. 
در حوزه ســواد فضای مجازی هم اطالع می یابد که چه اتفاقاتی از لحاظ روانشناختی، 

عصبی، رفتاری در عرصه فضای مجازی و اعتیاد به اینترنت دارد.

خودروهای اینترنتی با تخفیف ویژه و رایگان
چهارمین نمایشــگاه رســانه های دیجیتال انقالب اســالمی بــرای رفاه حال 
بازدیدکنندگان این امکان را فراهم کرد که بتوانند با استفاده از اپلیکیشن درخواست 
تاکســی اینترنتی با تخفیف ویژه و رایگان برای رفت و آمد به نمایشــگاه رسانه های 

دیجیتال، تاکسی درخواست کنند.

فرهنگ سازی فضای مجازی
محمد خراسانی زاده درباره فرهنگ سازی فضای مجازی، تصریح کرد: »می دانید که 
رهبر معظم انقالب در شهریورماه سال 94 زمانی که حکم جدید شورای عالی فضای 
مجازی را صادر کردند، در بند هفتم این حکم به نکته ای اشاره فرمودند که برای اولین 
بار این ادبیات در کشور ما استفاده می شد و آن کلیدواژه »ارتقای سواد فضای مجازی 
و فرهنگ کاربری« بود، تا قبل از این، در عرصه ارتقای سواد رسانه کارهایی هرچند 
ســطحی انجام شد، ولی عنوان سواد مجازی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت 
و متأسفانه مسئوالن ذی ربط و همان شورایی که متولی این موضوع بودند چندان به 
آن بها ندادند. ســازمان فضای مجازی سراج از همان زمان همواره با کمک نهادهای 
مختلف حاکمیتی و غیردولتی برای گسترش جناح مؤمن و انقالبی در فضای مجازی 
تالش کرده و این نمایشــگاه را با همین هدف برگزار و از این جهت مرکزی را تحت 
عنوان ارتقای ســواد مجازی راه اندازی کرد. در ســال گذشته یکی از اهداف همایش 
همین ارتقای سواد رسانه ای بود که در چهارمین دوره به یک توسعه جدی دست یافت. 
البته خوشبختانه در مجموع دفاتر استانی این کار به عنوان یک نهضت سوادآموزی 

فضای مجازی با تربیت مربی و برگزاری دوره های مختلف در مدارس، دانشــگاه ها و 
مساجد و هرجایی که پایگاه مردمی فعالیت می کند، پیش می رود. در این نمایشگاه 
هم یکی از اهداف ارتقای سطح آگاهی و زبان و نحوه استفاده از آنهاست. برای نمونه 
در بخش اپلیکیشــن، سواد اپلیکیشن مدنظر است. در بخش پایگاه های خبری سواد 

استفاده از رسانه هم مدنظر ماست.

استفاده از عنوان انقالب اسالمی!
دبیر چهارمین دوره نمایشــگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی، تأکید کرد: 
»وقتی عنوان انقالب اســالمی را به کار می بریم، در واقع یک فضای آرمان گرایانه در 
حوزه محتوا را مدنظر داریم. ممکن است حتی تمام آن مجموعه هایی که در نمایشگاه 
رســانه های دیجیتــال دیگر یا »الکامپ« یا نمایشــگاه های »آی تی ویس« یا بخش 
خبرگزاری های نمایشــگاه مطبوعات هستند تحت این عنوان قرار بگیرند، اما تأکید 
ما به این دلیل اســت که پرچمداری انقالب اســالمی را در دهه چهارم انقالب حفظ 
کنیم. برای نمونه برخی از مجموعه ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی فعالیت می کنند که 
شاید ظاهر آنها با انقالب و آرمان های مقدس آن سنخیت نداشته باشد، ولی وقتی در 
کار و فعالیت آنها تأمل می کنیم این مجموعه آنقدر توانسته در راستای کارآفرینی و 
حمایت از تولید داخلی فعالیت کند که شاید به مراتب برخی از وزارتخانه های ما آن 
را صورت نداده اند. برای نمونه می دانید که دیجی کاال امکان واردات مستقیم و مجوز 
وارد کــردن محصول از خارج از کشــور را دارد و حتی می تواند این محصوالت را با 
۳۰ درصد زیر قیمت وارد کند، اما این کار را انجام نمی دهد تا بنگاه هایی که در این 
راستا منبع درآمدی دارند نیز چرخه تولیدشان افزایش بیشتری پیدا کند. به همین 
دلیل از واردکننده رســمی کاال را خریداری می کنند و از کارگاه های صنایع دستی، 
فرش بافی و تولید کاالهای ایرانی نیز حمایت ویژه ای دارند. بنابراین وقتی شــعار را 
در قواره اقدام می ســنجیم می بینیم افراد، اقشار یا سازمان هایی هستند که در قواره 
انقالب قرار نمی گیرند، اما به واقع در مرحله اجرا در چارچوب انقالب گام برمی دارند، 
این هنر ماســت که چتر انقالب را گسترده تر کنیم تا در این فضا بیشتر فعالیت شان 
دیده شــود. بنابراین تأکید ما یک بار رســانه ای دارد که مردم بدانند انقالب اسالمی 
برای همه اقشار و همه عرصه ها، حرف برای گفتن دارد؛ این نیست که برخی مغرضانه 

می گویند در طیف، تفکر و گروه خاصی خالصه شده است.

تجلیل از جنس موضوعی
وی در ادامه اظهار داشــت: »ما معموالً اختتامیه را در درون نمایشــگاه برگزار 
نمی کنیم؛ بلکه با یک فاصله چند ماهه با پایان نمایشــگاه که در این فضا این موج 
رســانه های دیجیتال انقالب اسالمی زمین نماند و از سویی تجلیلی را از آثار انقالب 
اســالمی داشته باشــیم، صورت می گیرد. دقیقاً بخش عمده ای از این دسته بندی ها 
به موضوعاتی برمی گردد که همین حوزه اســت و بخشی هم در قالب هاست؛ ترتیب 

قالب هایی است که برترین ها را معرفی می کنیم و بخشی هم موضوعی است.«

هم افزایی تشکیالتی
خراســانی زاده افزود: »در نمایشــگاه پنج هدف عمده داشتیم؛ از جمله اهداف 
برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی می توان به هم افزایی مجموعه های 
مردم نهاد فعال در عرصه فضای مجازی و معرفی محتوای مناسب در این عرصه اشاره 
کرد. همچنین ارتقای سواد فضای مجازی و فرهنگ کاربری سومین هدف برگزاری 
نمایشــگاه بود و این نهضت از جمله منویات رهبر معظم انقالب اســالمی به شورای 
عالی فضای مجازی بوده است. ارائه محصوالت، خدمات، راهکارها و دستاوردهای این 
مجموعه ها به مردم و مطالبه گری از مسئوالن در حوزه فضای مجازی بخش های دیگری 
از این اهداف اســت. در هدف پنجم نیز فناوری های نوین معرفی می شوند؛ دعوت و 
مقابله فعاالنه به جای مقابله منفعالنه. در تمام روزهای برگزاری نمایشــگاه بدون از 
دست دادن وقت از ساعت ۱۱ صبح تا 8 شب نشست ها و فضای گفتمان های بسیاری 

را در راستای اعتالی نام و اهداف مقدس انقالب اسالمی پدید آوردیم.

فیلم خوبی در چارچوب انقالب نداشتیم
وی با اشاره به اینکه سال گذشته اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر را در حاشیه 
نمایشگاه رســانه های دیجیتال انقالب اسالمی داشتیم، خاطرنشان کرد: »فیلم های 
جشــنواره فیلم فجر اگر در رویکردهای انقالب اســالمی می گنجیدند، در شب های 
نمایشگاه برای نمایش عموم می گذاشتیم. متأسفانه امسال فیلم هایی که در گفتمان 

و چارچوب انقالب اسالمی حرف هایی برای گفتن داشته باشند، خیلی کم است.«

بستر ارزیابی فضای مجازی
دبیر چهارمین دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی در پایان گفت: 
»سازمان فضای مجازی سراج تالش می کند که جناح فرهنگی، مؤمن و انقالبی را در 
بخش فضای مجازی ســامان دهد تا آنها نیز در یک راستا هم افزا و یکپارچه فعالیت 
کنند. یکی از ابزارهایی که برای رسیدن به این افق روشن وجود دارد همین نمایشگاه 
است. در واقع، نمایشگاه بستری است که مردم تعامل این مجموعه ها که در طول سال 
با هم همکاری دارند، ببینند. ما یک نقطه اتصال هم باید داشــته باشیم تا مسئوالن 
هم از روند آن آگاهی پیدا کنند؛ افق و چشــم اندازی که ما رســانه های انقالبی باید 
در این رقابت با هم داشــته باشیم همان عبارت معروف حضرت آقاست که فرمودند: 
»ان شاءاهلل دست به دست هم دهیم و پیشروی کنیم تا تاراندن و بیرون راندن دشمن 

از عرصه فضای مجازی کشور.«

 گزارش صبح صادق از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی

تاراندن دشمن از فضای مجازی هدف اصلی رسانه های انقالبی
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الگوی مدیریت جهادی

همسر شهید مدافع حرم »حاج علی محمد قربانی«

می گفت میز و صندلی ریاست باشد برای آنهایی که دوست دارند
 احسان امیری/ »حاجیه خانم بتول چگله« 
همســر شــهید حاج علی محمد قربانی از 28 سال 

زندگی خود با این شهید می گوید:
شهید قربانی 2۰ آبان ۱۳46 در روستای بنوار 
ناظر از توابع شهرستان اندیمشک متولد شد. حدود 
۱۰ سال در فعالیت های انقالبی شرکت داشت. سال 
۱۳۵8 به بسیج ملحق و سال ۱۳6۰ در آستانه ۱۵ 

سالگی به جبهه اعزام شد. در عملیات بیت المقدس در واحد تخریب لشکر 7 شرکت 
داشت و از ناحیه پای راست زخمی شد. در عملیات های رمضان، والفجر مقدماتی، 
والفجر 8، کربالی 4 و مأموریت های لشکر 7 نیز شرکت داشت. ۱۳ فروردین سال 
۱۳6۳ لباس سبز سپاه را بر تن کرد. در همین سال در حالی که در مأموریت پدافندی 
منطقه چذابه بود، پدرش به رحمت خدا رفت و مسئولیت خانواده را برعهده گرفت. 
پس از جنگ مجدد شروع به درس خواندن کرد و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. 
دوره های آموزشی تخصصی و عالی سپاه را با موفقیت گذراند و ابتدا فرمانده گردان 
توپخانه و ســپس مسئول پشتیبانی و خدمات کارکنان تیپ سوم شد. سال ۱۳66 
ازدواج کردیم که حاصل این ازدواج سه پسر بود؛ حسین متولد ۱۳68، مجتبی متولد 

۱۳7۰ و محمد هم که متولد ۱۳74 است.
با تشــکیل صندوق انصارالمجاهدین در سپاه از سال ۱۳8۰ تا ۱۳8۵ رئیس 
این مجموعه در دزفول شد و دو سال به عنوان مدیر نمونه استانی معرفی شد. پس 
از آن مدیریت شعبه مرکزی بانک انصار را در اهواز برعهده گرفت و در سال ۱۳88 
بازنشست شد. پس از آن در شهرداری اهواز و سازمان آب و برق خوزستان مشغول 

شد. سال دوم جنگ سوریه بود که برای اعزام اعالم آمادگی کرد. 
مــن در دلم همانند همین روزها می گفتم، ای کاش بــرود و دوباره برگردد. 
سرانجام مهر سال ۱۳94 برای اولین بار راهی سوریه شد. شهریور همان سال با هم 
سفر کربال رفتیم و در همین سفر در بین الحرمین از من برای رفتن رضایت گرفت. 
۱2 مهر ۱۳94 اعزام شد و حدود ۵۰ روز در سوریه بود؛ ولی مدام تماس می گرفت. 
پنجم ششم آذر بود که برگشت؛ ولی در این مدت حاجی اصاًل روی زمین بند نبود 
و کلی تغییر کرده بود. می گفت: »بگذار میز و صندلی بماند برای آنهایی که دوست 

دارند، من هیچ عالقه ای به ریاست ندارم.«
ششــم دی ماه بود که دو بار با من خداحافظی کرد و گفت: اگر همین االن 
بگویی نرو، نمی روم. گفتم: ســپردمت به خدا و حضرت زینب)س(. این بار با رفتن 

حاجی دلم عجیب شکست. به خانه برگشتم و یک ساعت گریه کردم.
در عملیات آزادسازی نبل و الزهرا فرمانده یگان ویژه بود. پس از این عملیات 
چنــد روزی از حاجی بی خبر بودیم تا اینکه تماس گرفت. خیلی خوشــحال بود. 
آخرین تماسی که با من داشت، ظهر ۱7 بهمن بود. گفتم: حاجی کی برمی گردی؟ 
گفت: اینجا خیلی کار داریم، ان شــاء اهلل کارها که تمام شد و شهرها پاکسازی شد، 
برمی گردم. اما ۱9 بهمن در اطراف شهر الزهرا، جایی به نام بلندی های »الطاموره« 
با تیر مســتقیم تکفیری ها به شهادت رسید. پیکرش نیز به همراه تجهیزاتی که با 
خود داشت، در همانجا مانده بود؛ اما تکفیری ها با وجود اینکه نزدیک سنگرشان بود، 
متوجه وجود پیکر وی نشده بودند. چهار شبانه روز پیکرش در ان بلندی ها می ماند 
تا اینکه در روز 2۳ بهمن نیروهای ما طی عملیاتی پیکرش را بر گرداندند. می گفتند 
از پیکرش بوی عطر خوش می آمد و فرماندهان سوری و ایرانی تعجب کرده بودند.

  حسن ابراهیمی/  موضوع 
شایســتگی های پاســداری از جمله 
موضوعــات مهم در ســطوح مختلف 
ســپاه است که در راســتای تحول و 
تعالی در ســپاه و تبیین دقیق سبک 
اســالمی  انقالب  پاســداران  زندگی 
مطرح شده است. این مسئله در وجه 
ســازمانی از آنجا اهمیت پیدا می کند 
که مبنای انتخــاب و هر نوع تصمیم 
در آینده ســپاه خواهد بود؛ لذا برای 
شــناخت بهتر این موضوع به ســراغ 
سرهنگ اکبر کمالی مسئول ارزیابی 
شایستگی های پاسداری معاونت نظارت 
و تأیید صالحیت نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه رفتیم که ماحصل گفت وگوی ما 

با وی در ادامه می آید.

* دربــاره تاریخچه ارزیابی 
و ارزشــیابی در سپاه مختصری 

توضیح دهید؟
ارزیابی و ارزشــیابی در سپاه از 
بدو تشکیل وجود داشته که پاسداران 
در دوره های عمومی پاسداری در ابعاد 
مختلف اعتقادی، اخالقی، سیاســی، 
رفتاری و عملکردی مورد ارزیابی قرار 

می گیرند.
ارزیابی پاسداران را ابتدا ارزیابان 
حیــن آمــوزش در مراکز آموزشــی 
انجــام می دادند و طی آن پاســداران 
ضمن آمــوزش ارزیابی و بر اســاس 
توانمندی ها و شایستگی ها، وظایف و 
در سپاه مشخص  مسئولیت های شان 
می شــد. یک ارزیابی هــم در حین 
خدمت پاســداران انجام می گرفت. به 
این ترتیب که عملکرد و توانایی های 
پاســداران در محــل مأموریت یا در 
یگان هــای عملیاتی و رزمی و مناطق 
مآموریتی مورد ارزیابی قرار می گرفت 
و متناسب با توانایی، سطح شایستگی، 
تبحر، میزان آمادگی و تخصص، محل 
ادامه خدمت آنان پیشــنهاد می شد. 
نوع دیگر، ارزیابی بسیجیان بود که در 

دوران دفاع مقدس از میان افراد کارآمد 
و زبده نیروهای اصلی سپاه عضویابی و 
برای طی مراحل جذب به گزینش سپاه 
معرفی می شدند. ارزیابی دیگر پس از 
جنگ تحمیلی بود که ضابطه مند شد، 
فرماندهان و مدیــران در بعد کارایی 
و عملکرد با بازرســی فرماندهی و در 
بعد مکتبی و شــئون اسالمی با تأیید 
صالحیت نمایندگی ارزیابی می شدند. 
از آن به بعد تمامی پاسداران با عوامل 
و شاخص های مکتبی با نظارت و تأیید 
صالحیت مــورد ارزیابی مکتبی قرار 
می گیرند و نتایــج آن در امر ترفیع، 

انتصاب و... بهره برداری می شود.

* امروز این امر چگونه انجام 
می شود؟

با شــروع موضوع تحول و تعالی 
در ســپاه حسب دســتور فرماندهی، 
از  مرکــب  کارشناســی  گروه هــای 
صاحب نظران و کارشناســان مجرب 
در حوزه هــای مختلف علــوم دینی 
و مدیریتــی مأموریــت یافتند که با 
بهره گیری از آیات و روایات و احادیث 
و متون دینــی، بیانات و رهنمودهای 
امــام)ره( و رهبری)مدظله العالــی( و 
سیره شهدا اقدام به تدوین شاخص ها، 
معرف ها و ســنجه ها برای ارزشیابی 
شایســتگی های پاسداری پاسداران با 

شیوه های نوین کنند.
پس از تعیین و تصویب سنجه ها 
نســبت به تبییــن و ترویــج آنها در 
رده ها اقدام شــد و پس از این تفهیم 
همگانی در سال 92 اجرای طرح جدید 
پاسداری  شایســتگی های  ارزشیابی 

شروع شد. 

اجرا  چگونه  شــیوه  این   *
می شود؟

در این شــیوه ســه وضعیت ۱ـ 
ویژگی های ارزشــی، 2ـ خصوصیات 
کاری و ۳ـ توانمندی هــا ارزشــیابی 

می شــود. در رابطــه بــا ویژگی های 
ارزشی که با مسئولیت نظارت و تأیید 
صالحیت است کلیه پاسداران و آحاد 
کارکنان مدیران و فرماندهان همواره 
در طول ســال با ۱۱ سنجه ارزشی و 
۵2 مصداق و نشــانه مورد ارزشیابی 

قرار می گیرند.
حوزه خصوصیــات کاری عمدتاً 
مربوط به نیروی انسانی سپاه است و 
آحاد پاسداران با سنجه ها و مصادیق 
تعیین شده ارزشــیابی می شوند. در 
بخش توانمندی ها هم متولی بازرسی 
و تعالی فرماندهی در حوزه فرماندهی 
و نظــارت و تأیید صالحیت در حوزه 

نمایندگی است.

* درباره سنجه هایی که اشاره 
کردید بیشتر توضیح دهید.

ما ۱۱ سنجه ارزشی را برای آحاد 
پاسداران داریم که هم اکنون تمامی 
رده هــا با نظارت و تأیید صالحیت در 
حال ارزشیابی شایستگی های پاسداری 

هستند.
 باید این طور در نظر گرفت که 

این امر ابتدا با خودارزیابی شروع شده 
و همه کارکنان با سنجه ها و مصادیق 
مندرج در دفترچه های خود، اقدام به 
خودارزیابی و ثبت نقاط قوت و ضعف 
خویش کرده اند و برای مرتفع ســازی 
نقــاط ضعف و قابل بهبود خود تالش 
داشــته اند. حال با اجرایی شدن این 
روند، مراجع ســنجش در ســپاه که 
نظــارت و تأیید صالحیت نمایندگی، 
بازرســی و تعالــی فرماندهی، نیروی 
انسانی، آموزش، عملیات فرهنگی و... 
هســتند، با بهره گیری از ارزشیابان و 
منابع موثق و موجه درون سپاه اقدام 
به ارزشیابی عملکرد پاسداران می کنند 
و نتایج حاصله را برای رفع نقاط ضعف 
احتمالی و تقویت نقــاط قوت اعالم 
می دارند. این شــیوه کمک زیادی به 
برقراری نظام شایسته ساالری می کند.

* هدف چه بوده است؟
ما در اجرای ایــن نظام دو هدف 
کلی داریم؛ یکی اهداف سازمانی است که 
شامل شناخت شایستگی های پاسداری 
و قابلیت های مدیریتی کارکنان، مدیران 

و فرماندهان شایســته است و دیگری 
اتخاذ تصمیمات صحیح برای انتصابات، 
ترفیعات، آموزش ها، ارتقای تحصیلی و... 

کارکنان مدیران و فرماندهان.
اهــداف فــردی هم وجــود دارد 
که کمک به رشــد معنوی و اعتقادی 
پویایی  افزایش تحــرک و  کارکنــان، 
کارکنــان و مدیران، کمــک به ترفیع 
درجات کارکنان بر مبنای قابلیت های و 
شایستگی ها، کمک به انتصابات مدیران 
و فرماندهان شایسته کارآمد و متعهد و 
حفظ مقام و منزلت اجتماعی و کرامت 

پاسداران از جمله آنهاست.
من به برخی از این ســنجه ها به 
عنوان مصادیق این امر اشــاره می کنم. 
در مجمــوع محور اصلی ارزشــیابی ها 
و ارتقای اخالق و معنویت در ســپاه و 
قابلیت های  و  شناسایی شایســتگی ها 
کارکنــان و فرماندهان در این محورها 
است: معرفت و ایمان، عبودیت و عمل 
صالح، اعتقــاد و التزام عملی به والیت 
فقیه یا والیت محوری، تقوا و پرهیزکاری، 
شایستگی های اخالقی، بصیرت و عمل 
انقالبی، روحیه جهادی و عاشــورایی، 
قابلیت هــای مدیریتــی و فرماندهی و 

مدیریت راهبردی. 
تمام این سنجه ها  مبتنی بر قرآن، 
روایات، سخنان بزرگان و مبانی دینی 
اخذ شــده و یــک راهنمای خوب در 
رابطه با مدیریت صحیح و اتخاذ سبک 
زندگی پاســداری از انقالب اسالمی 
است. این امر امروز در تمامی سطوح 
ســپاه به صورت رویه اجرا می شود و 
قرار اســت نتایج آن در کلیه نظامات 
و امور خدمتی تأثیر مســتقیم داشته 
باشد؛ لذا واجب است که هر پاسدار با 
مطالعه دقیق و شناخت کامل نسبت 
به این سنجه ها با عینیت بخشی و جامه 
عمل پوشاندن به آنها موجبات ارتقا و 
تعالی خود و نهاد سپاه را فراهم آورد 
تا بتوانیم به صورت فردی و سازمانی 
پاسدار حقیقی انقالب اسالمی باشیم.

می گفــت بابام تــوی پادگان 
مســئول خرید بود. تابستون ها که 
مدرسه نداشتم بعضی وقت ها باهاش 
می رفتم محل کارش. اکثراً بازار بود 
تا برای پادگان خرید کنه. یه بار که 
با هم رفتیــم بازار برای خرید چند 
قلم جنــس برای پادگان، از یکی از 
بازاری ها حدود 2۰۰ ساک ورزشی 
خرید کرد و جالب اینکه چونه زد که 

کمتر حساب کن.
 اون مغازه دار هم یک ســاک 
ورزشــی به مــن داد  و گفت: اینم 
تخفیف خرید شما. من هم گرفتم. 
اما وقتی ســوار ماشین شدیم، بابام 
گفــت: اون ســاک رو بــذار قاطی 
مابقی ساک ها برای ما نیست، برای 

بیت الماله.

نقطه سرخط
 درس حفظ بیت المال

سردار فتحیان تشریح کرد

حماسه بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه زهرا)س( در عملیات والفجر ۸
  حســن ابراهیمی/  ســردار نصراهلل 
فتحیــان با ذکر خاطره ای از عملیات والفجر 8 و 
بیمارســتان حضرت فاطمه زهرا)س( در منطقه 
چوئبده جزیره آبادان گفت: »در عملیات والفجر 
8 بیمارستان حضرت زهرا)س( در نزدیکی منطقه 
عملیاتی به منظور انجام امور درمانی مجروحان 

ساخته شد.«
مسئول بهداری سپاه در دوران دفاع مقدس 
افزود: »صدام که در عملیات والفجر 8 دچار یک 
شــوک بزرگ شده بود، تمام سعی خود را برای 
شکســت آن انجام داد. با توجــه به تالش های 
بسیاری که در این بیمارستان می شد، رژیم بعث 
عراق ابتدا با هدف قرار دادن سیستم انرژی این 
بیمارســتان می خواســت کارهای امدادی را در 
این مجموعــه متوقف کند؛ از این رو با توجه به 
شناســایی هایی که انجام داده بود، یک راکت به 
مرکز تأمین انرژی بیمارستان که چند ژنراتور بود، 
شلیک کرد. پس از این ماجرا برق بیمارستان قطع 
شــد؛ اما با وجود سختی شرایط، همه نیروهای 
درمانی بیمارستان و سایر افراد با فانوس و چراغ 
قوه راهروها و مسیرها را روشن کردند و پزشکان 
و پرســتاران هم هر یک با چراغ قوه و روشنایی 

باالی سر بیماران حضور داشتند و کارهای خود 
را انجام می دادند، تا اینکه دوباره برق بیمارستان 

تأمین و وصل شد.« 
وی ادامــه داد: »در مرتبــه بعــدی آنها با 
یک راکت بســیار بزرگ محل ورودی اورژانس 
بیمارســتان را هدف قرار دادند و یک گودال به 
عمــق ۱2 متر در این محل ایجاد شــد؛ اما کار 
درمانی یک دقیقه هم متوقف نماند و چهار ساعت 

طول کشید تا نیروهای مهندسی رزمی این گودال 
را پر کنند و زمین را برای رفت وآمد خودروهای 

امدادی و افراد مهیا کنند.«
معاون سابق بهداشــت و درمان ستاد کل 
نیروهای مســلح افزود: »این مقاومت ها تا جایی 
پیش رفت که این رژیم ســاقط شده بعث در آن 
زمان خالف تمامی کنوانسیون های بین المللی و 
مقررات جنگی اقدام به بمباران شــیمیایی این 

بیمارســتان کرد؛ از این رو بیمارستان به سرعت 
تخلیه شد و بسیاری از عوامل درمانی و بیماران 
همانجا شیمیایی و چند نفر هم شهید شدند؛ اما 
با توجه به اینکه باید فضای روانی شکسته می شد 
و این بیمارستان با توجه به نیاز سپاه برای ادامه 
عملیات تصرف فاو باید ســر پــا می ماند، عوامل 
خنثی سازی ظرف 48 ساعت تمام بیمارستان و 
تجهیزات را رفع آلودگی کردند و بیمارستان دوباره 
آماده کار شد؛ اما گروه های پزشکی به دلیل شرایط 
روانی نمی آمدند. همانجا با یک گروه از پزشکانی 
که از اصفهان آماده بودند، صحبت کردیم و آنها 
خط شکن شــدند و در بیمارستان مستقر شدند. 
پس از آنها خبرنگاران را به بیمارســتان بردیم تا 
ببینند که پس از آن فاجعه، این بیمارستان هنوز 
سر پا است و گروه های پزشکی بعدی هم آمدند.«
وی در انتهــا یادآور شــد: »ســخت ترین 
فعالیت هــای درمانی در حوزه امداد و درمان در 
جنــگ بود که جامعه پزشــکی در آن دوران با 
تمام توان به صحنه آمد و حماســه هایی آفرید 
کــه امروز می توان مدعی بود جان بســیاری از 
رزمندگان دوران دفــاع مقدس با فداکاری های 

جامعه پزشکی حفظ شد.«

قبیله عشق گلی از باغ
 روایت »وقتی مهتاب گم شد«

»وقتی مهتاب گم شد« مزیّن به تقریظ امام خامنه ای از جمله چهار 
کتابی است که در ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در همدان 
رونمایی شد. این کتاب پیش از آنکه شرح زندگی علی خوش لفظ باشد، 
روایتی عینی از یک واقعه تاریخی است که موجب شد سرنوشت خیل 
زیادی از مردمان ایران تغییر کند. علی خوش لفظ که نامش را به دلیل 
نزدیکی تولدش با ولی عهد پهلوی، جمشید گذاشته اند، سال ها بعد در 

نوجوانی، همزمان با وقوع انقالب اسالمی خود نیز دچار تحول و دگرگونی در اهداف و آرمان ها می شود. 
همین انقالب درونی باعث می شود که او در اولین اعزام به جبهه نام خود را به علی خوش لفظ تغییر 
دهد و سرانجام زندگی اش هم تغییر کند. علی پانزده ساله در عنفوان جوانی با اصرار فراوان خود به 
جبهه اعزام می شود و آنجاست که درمی یابد شهادت ارمغانی است که با ترک خود به دست می آید؛ اما 
گویی قرار است علی خوش لفظ با تنی مجروح و خسته زنده بماند، تا سال ها بعد ماجرای وصل برادرش 
و حدود هشتصد نفر از دوستانش را برای ما روایت کند. کتاب »وقتی مهتاب گم شد« را می توان در 
همان سه شرطی که راوی پیش از انتشار کتاب برای نویسنده گذاشت، خالصه کرد؛ جایی در مقدمه 
که نویسنده در وصف علی خوش لفظ می نویسد: »در قید و بند لفظ و تکلف گفتار و آرایه های کالمی 
نیســت و به شــدت دور از بزرگ نمایی و ریب و ریا و صادق در روایت و دقیق در نقل حوادث. لذا با 
صاحب این قلم، چند شرط را برای بازنویسی و نگارش خاطراتش گذاشته است. اول اینکه قول بدهم 
اگر برای خدا نیســت، ننویسم. دوم اینکه برای تأیید مطالب، به ویژه فراز و نشیب ها در عملیات ها یا 
چند و چون گشت و شناسایی ها مطالب را از چند همرزم دیگر بپرسم و اگر تأیید کردند، بنویسم و 
ســوم اینکه به روایت او چیزی نیفزایم که شائبه تخیل پیدا نکند.« حمید حسام، نویسنده  کتاب که 
خود از ایثارگران و رزمندگان استان همدان است، به زیبایی توانسته خاطرات و لحظه های ناب زندگی 

پرفراز و نشیب علی خوش لفظ را با قلمی شیوا و روان و در عین حال با صداقت به نگارش درآورد.

با شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق به سرکردگی 
جنایتکاران تاریخ، برادر شــهیدم محمدقلی کاظمی و برادر دیگرم 
نصراهلل کاظمی در جبهه بودند. بعد از شــهادت برادر بزرگم روحیه 
نعمــت اهلل نیز کاماًل تغییر کرد و مرتب از ما می خواســت که به او 
اجازه دهیم به جبهه برود. به همراه دوستانش بر مزار برادرم رفته و 
سوگند یاد کرده بود که راهت را ادامه می دهم و نمی گذارم اسلحه ات 

به زمین بیفتد.
وقتی ما ناراحت می شدیم می گفت، شما باید مثل زینب)س( صبور باشید و پیام رسان خون 
شهیدان. توصیه می کرد، در میان مردم گریه و زاری نکنید؛ چرا که دشمنان خوشحال می شوند.

هر سال تعطیالت را در جبهه های مختلف می گذراند. در سال ۱۳6۰ چندین بار به جبهه های 
جنوب رفت. در سال ۱۳6۱ راهی جبهه غرب شد. در عملیاتی ترکش به سینه و پاهایش اصابت 
کرده بود، بدون خبر مدتی در بیمارســتان بستری بود، پس از بهبود به خانه آمد. از نظر جسمی 
خیلی ضعیف شده بود، پرسیدیم که چرا این بار این قدر ضعیف شده ای؟ تو زخمی هستی؟ لبخندی 

زد و گفت: چیزی نیست، خوب شده ام.
به نقل از خواهر شهید نعمت اهلل کاظمی 
شــهید »نعمت اهلل کاظمی« سال ۱۳4۳ در شهرستان نورآباد متولد شد. تحصیالت مقاطع 
راهنمایی و دبیرســتان را با موفقیت و کســب رتبه ممتاز به پایان رساند و با شرکت در کنکور 
سراســری در رشــته پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرفته شــد. با وجود پذیرش در رشته پزشکی 
دانشگاه اصفهان، ماندن در جبهه را به تحصیل در دانشگاه ترجیح داد و پس از چند سال حضور 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل در شهریورماه ۱۳62 بر اثر انفجار مین در جاده پاوه به فیض 

عظیم شهادت نائل آمد.

خوب شده ام

گزارش خبری

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  علیرضا جاللیان/ جامعه 
پزشــکی در دوران دفاع مقدس هم 
در مجموعه نیروهای مسلح به عنوان 
بهــداری و هــم در مجموعه جامعه 
کادر  پزشکی،  متخصصان  جراحان، 
درمانی، تکنیســین های اتاق عمل، 
پرستاران و... با توجه به اینکه تجربه 
الزم را برای اقدامات امدادی و درمانی 
در ابتــدای جنــگ نداشــت و تنها 
بخشی از بهداری ارتش با آموزه های 
کالسیک در این زمینه دانش و بعضاً 
تجربه داشت، اما توانست به بهترین 
نحــو در صحنه های رزم حضور پیدا 
کنــد و در کنــار خدمــات درمانی 
سرپایی با احداث تأسیسات درمانی 
صحرایی در مناطق عملیاتی در عقبه 
جبهه ها در نزدیک ترین نقاط به خط 
مقدم، اقدامات درمانی اولیه و حتی 
عمل هــای جراحی ســنگینی را در 
همان بیمارستان های صحرایی انجام 
دهد. بخشی از این جامعه نیروهای 
رســمی نظامی بودند و بخشی هم 
پزشــکان و جامعه پزشــکی عادی 
کشــور که همواره وسایل الزم سفر 
را در صنــدوق عقب خــودرو خود 
داشتند، تا به محض فراخوانی بهداری 
جنگ به جبهه اعزام شده و اقدامات 
درمانی را شــروع کنند. این حضور 
البته در عملیات ها پررنگ تر می شد 
و آخرین گروه هایی که برای عملیات 
نیروهای  همین  می شدند،  فراخوان 
مردمی کادر پزشکی و درمانی کشور 
بودند که به سرعت خود را به محل 
مأموریت می رساندند. مهندسی رزمی 
اقدام به احداث بناها با استانداردهای 
الزم  می کرد و در زمان عملیات این 
نیروهــا در این مجموعه ها مســتقر 
می شــدند، بخشــی نیز در جایگاه 
رابــط امدادگــران در گردان هــا و 
به  اقدام  بیمارســتان های صحرایی 
انتقــال مجروحــان و اقــدات اولیه 
درمانی در آمبوالنس ها و در خطوط 
مقدم می کردند؛ اما اوج فعالیت های 
ایــن عزیزان در عملیات ها به ویژه با 
توجه به تجربیات عملیات های اولیه 
دوران دفاع مقدس در عملیات های 
سه سال آخر مثل والفجر 8 و کربالی 
۵ بود. میزان تأثیر خدمتگزاری این 
مجموعه ســبب شــد تا رژیم بعث 
عراق برخالف تمام اصول بین الملل 
و کنوانســیون های بین المللــی در 
جنگ علیه یک بیمارستان صحرایی 
که پــر از مجروح بــود، در منطقه 
چوئیبده جزیره آبادان در بیمارستان 
حضرت زهرا)س( از گازهای شیمیایی 
استفاده کند، اما این نیروها با وجود 
جو ســنگین و وحشتی که از تداوم 
ایــن اقدامات بود، همواره در صحنه 
حاضــر بودند و اقدامات درمانی را با 
همه توان به انجام می رساندند. امروز 
بیمارستان های صحرایی باقی مانده از 
دوران دفاع مقدس سند خوبی برای 
بیان این مدعا اســت. امروز به مدد 
اسالمی  جمهوری  تجربیات،  همین 
ایران یکی از مدعیان دانش پزشکی 
در بحران و جنگ در ســطح جهان 
است که این توانایی را در صحنه هایی 
چون بیمارســتان های صحرایی در 
مناطق محروم، حضــور در خطوط 
مقدم جبهه هــای مقاومت، آموزش 
و تربیت نیروهای درمانی کشورهای 
جبهه مقاومــت و... به صحنه عمل 
آورده و بــا وجــود کمبودهای مالی 
توانسته در جهت یک مدیریت انقالبی 
منفعت ها را از هزینه ها فزونی دهد. اما 
نباید فراموش کرد که نقطه اوج گیری 
این موضوع همان بیمارســتان های 
صحرایی دوران دفاع مقدس اســت 
که به واسطه مقاومت، امروز کشور را 

به چنین توانی رسانده است.

 از خانواده های دوقلو و سه قلودار حمایت کنید
۰9۰۱۰۰۰9۳۰4/ مســئوالن کاری کنند که اقساط وام های ما در اسفند ماه از 

فیش حقوقي کم نشوند.
۰9۱۰۰۰۰42۳6/ چرا دولت معوقه اردیبهشت نیروهاي سپاه را نمي دهد؟
۰9۱۱۰۰۰۳۱۱۵/ چرا ادامه تحصیل در نیروي دریایي ممنوع شده است؟ 

۰9۱۱۰۰۰2984/ براي فروش سهام ثامن به کجا مراجعه کنیم؟
۰9۱2۰۰۰4۳47/ چرا رســتوران هاي یکسان ســازي از مشتریان حق سرویس 

مي گیرند؟
۰9۱۳۰۰۰۱4۵8/ ســند راهبردي رزمندگان را دولــت تصویب کرد، چرا اجرا 

نمي شود؟
۰9۱4۰۰۰۳889/ خداوند متعال فرزند سه قلو به بنده عنایت فرموده ولی مسئوالن 
سپاه در نیروی هوایی حمایتی نمی کنند. در ضمن قانونی در سپاه برای حمایت 

از خانواده های با فرزندان دو قلو یا سه قلو و یا بیشتر وجود ندارد.
۰9۱4۰۰۰9682/ لطفاً نیروهای سی ساله را تمدید نکنید تا ساختار سازمانی و 

ترفیعات به مشکل بر نخورد.  
۰9۱۵۰۰۰4۵84/ اعتراض شــدید بازنشستگان سپاه سبزوار را از قطع سهمیه 

صبح صادق اعالم مي داریم. 
۰9۱۵۰۰۰۳89۵/ چرا بیمه براي صدور دفترچه خدمات درماني مبلغ 7۵۰۰۰ 

ریال را از فیش کسر مي کند، مگر صدور یک دفترچه چقدر هزینه دارد؟
۰9۱6۰۰۰9۳4۵/ پاسدار ۱۵ سال خدمت هستم، به دلیل مریضي همسرم نیاز 

به مساعدت مالی دارم.
صبح صادق: بنابر اعالم بنیاد تعاون سپاه شما باید به صندوق شفا استان 

خود مراجعه کنید.
۰9۱6۰۰۰۳72۰/ مدارک کارشناسي شبانه دانشگاه امام حسین)ع( که داخلي 

است چه موقع به مدارک وزارت علومي تبدیل مي شود؟ 
۰9۱8۰۰۰8۱۵۰/ چرا روحانیون در سپاه سهمیه لباس ندارند؟

۰9۱8۰۰۰9827/ چرا حق مکمل درمان از فیش کســر مي شــود، ولي هنگام 
بیماری چیزی شامل نمي شود؟

۰9۳۳۰۰۰727۳/ به سردار دهشیري بفرمایید بازنشستگان نمایندگي فقط تهراني ها 
نیستند، ما شهرستاني ها فراموش شده ایم و از خدماتي  که یاد مي کنند اطالع نداریم.
صبح صادق: سردار دهشیری مدیر کانون بازنشستگان ستاد نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه است و تنها نیروهای زیرمجموعه نمایندگی ولی فقیه در 
تهران و تعدادی هم از مجموعه های نمایندگی مستقر در قم تحت پوشش 
این کانون است. بقیه بازنشستگان زیرمجموعه کانون استان خود هستند.
۰9۳۵۰۰۰۰۳24/ بــه عزیزي که گفتن گالیه رو منعکس نکنید، عرض مي کنم 
پس کجا و به چه کسي بگوییم. صبح صادق تنها ملجأ و مأمن درد دل ماست. آیا 
گفتن حقیقت و رفع مشکالت از رسالت پاسداري به دور است؟/ زارعي مریوان 

۰99۰۰۰۰۱282/ پروژه شهید خرازي هر سال قیمت ساخت را زیاد مي کنند تا 
جایي که دیگر چیزي از حقوق نمي ماند، لطفاً مسئوالن پیگیري کنند.

* پاسخ مسئوالن: مدیرعامل مؤسسه بیمه و درمان بنیاد تعاون سپاه در پاسخ 
به برخی مســائل مطرح شــده در ستون تریبون طی نامه ای دو مطلب را متذکر 
شد: اول آنکه کمک هزینه بیماران صعب العالج منتهی به سه ماه آخر سال جاری 
پرداخت شــده اســت و دوم اینکه در رابطه با هزینه بیماران نابارور، در خدمات 
پیش بینی شده بیمه مکمل درمان ساخد، نازایی جزو بیماری های تحت پوشش 
است و صندوق شفا هم در این خصوص تا مبلغ صد میلیون ریال فرانشیز نهایی 

پرداخت شده را تأمین و پرداخت می کند.

پاسداران خورشید

روی خط

ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه
 در امور ایثارگران- تلفن: ۳۵۲۳۴۵۰۶-۳۵۲۳۲۴۲۲

سردار حسین دهقان طی سخنانی در همایش پیشرانه های دریایی، اظهار داشت: ما کمترین توسعه فناوری را در حوزه دریایی داشته ایم. در این حوزه استعدادهای 
بسیار زیادی وجود دارد، اما متأسفانه توجه خوبی به آن نشده است. در حوزه پیشرانه ها باید به مؤلفه هایی نظیر قدرت و قابلیت مانور، حرکت به سمت پلت فرم ها، اتکا به توان 
داخلی و عدم توقف تحقیق و پژوهش توجه کرد. باید با ترسیم مسیر راه به پیش برویم و معتقدیم در شناورهای سنگین و زیردریایی ها باید از انرژی هسته ای استفاده کنیم.

استفاده از انرژی هسته ای 
در حوزه دریایی 

 مسئول ارزیابی شایستگی های پاسداری معاونت نظارت و تأیید صالحیت نمایندگی ولی فقیه مطرح کرد

سنجه های ۱۱گانه برای برقراری نظام شایسته ساالری 
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حسن ختام

TJB عنصر 

 علت ماییم!
چند سالیه می شناســمش؛ سید رو 

می گم
امام جماعت محفل کوچیک ماست

سید جمله های ناب زیادی داره
اون می گه: »اگه امری تا حاال محقق 

نشده واسه اینه که نخواستیم«
سید درست می گه؛ علت خود ماییم
نباید جای دیگه جست وجوش کنیم

باید اقرار کنیم که نخواستیم!
به دل نخوندیمش

طلبش نکردیم
طالب خوبی نبودیم واسه مطلوب مون
واســه نجات امام مون از غربت همت 

نکردیم
ندونستیم که آقامون غریب و تنهاست

آره تنها ...!
نگاه نکن به ایــن همه هیاهو، به این 

همه قیل و قال
بــدون حضرت حجت، مــن و تو هم 

غریب و تنهاییم
بیا این یومیه دســت و پاگیر رو واسه 

یومیه بگذاریم
بیا از خالق مهدی، مهدی رو تمنا کنیم
بگه؛ »خواستن  ســید می خواســت 

توانستنه«
پس بخواهیم تا بیابیم آن مه جبین را ...

صادقانه

 مهدی امیدی/ سی و پنجمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر درحالی به 
پایان رســید که امسال، حواشی این 
جشنواره نسبت به دوره های گذشته 
بیشتر بود، به طوری که می توان این 
جشنواره را، نمایش حاشیه های بزرگ 
به جای فیلم های بزرگ دانست. متن 
نحیف و ضعیف، در کنار جنجال ها و 
حاشیه هایی که ناشی از ضعف مدیریت 
و اقدامــات غیر کارشناســانه بودند، 
ماهیت این دوره از جشنواره فیلم فجر 

را تشکیل داد.
نکته قابل تأمل این است که این 
جشنواره، آخرین جشنواره فیلم فجر 
بر پا شده در دولت اعتدال بود؛ یعنی 
می شد تجمیع سیاست ها و برنامه های 
دولت یازدهم در حوزه سینما را در این 
رویداد به تماشا نشست. اینکه شاهد 
جشــنواره ای پر از اما و اگر و مملو از 
مسائل دور از یک جشنواره حرفه ای و 
با قدمت سی وپنج دوره برگزاری بودیم، 
یعنی این دولت نمره قبولی در زمینه 

هنر هفتم نمی گیرد. 
بزرگ ترین ضعف سی وپنجمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر، راه نیافتن 
بســیاری از فیلم های انقالبی و دفاع 
مقدســی و در مقابل ورود فیلم های 
شبه روشنفکری و با محوریت خیانت 
بود. چه می شــود در جشنواره ای که 

به مناسبت ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی برگزار می شود، فیلم هایی با 
مضمون مقاومت با تابلوی ورود ممنوع 
روبه رو می شوند و از آن سو، فیلم هایی 
با کیفیت نازل و با مضامین نامطلوب 
اجازه عرض اندام پیدا می کنند؟ برای 
نمونه، فیلمی به نام »سرگشــته« که 
درباره مســائل منطقه و داعش است، 
با اینکه ســاختار و تکنیک به نسبت 
مطلوبی دارد، امکان حضور در جشنواره 
فیلم فجر را نمی یابد؛ اما از آن ســو، 
فیلمــی چون »یادم تــو را فراموش« 
که درباره عشــق نامشروع یک زن به 
مردی متأهل اســت، در جشنواره به 

نمایش درمی آید؟ 
این هم از شگفتی های جشنواره 
فیلــم فجــر در دولت تدبیــر و امید 
اســت که در اوج جنایت های داعش 
و گروه هــای تکفیری در منطقه و در 
شرایطی که حتی هالیوود هم درحال 
تولید فیلم هایی با موضوع داعش است، 
اما تنها فیلم ارائه شده به جشنواره با 
این موضوع، آن هم با ساختار و کیفیتی 
باالتر از اغلب فیلم ها، پذیرفته نمی شود!
چرا فیلم »بیست ویک روز بعد« یا 
انیمیشن »رهایی از بهشت« که هم از 
نظر تکنیکی و هنری در سطح باالیی 
هستند و هم مضامینی ارزشی دارند، 
در آخرین سانس های نمایش فیلم در 

برج میالد اجازه اکــران می یابند؛ اما 
فیلم هایی با موضــوع طالق و ازدواج 
ســفید و کمدی های مبتذل، بهترین 
نوبت های اکران را در اختیار داشتند؟

درباره داوری ســؤال برانگیز این 
دوره از جشــنواره هــم باید گفت، از 
کوزه همان برون تراود که دراوســت. 
جشــنواره ای که این چنین دست به 
انتخاب آثار می زند و هیچ اصل و قانونی 
بر فرآیند دریافت آثار ندارد، در زمینه 
ارزیابی فیلم ها و دادن جایزه نیز چنین 

وضعیت نامتوازنی پیدا می کند.
در اجرا نیز جشنواره سی وپنجم 

فیلم فجر کم نظیر بود، تا آنجا که حتی 
یکی از برگزیده های این جشــنواره از 
موفقیت خود و کسب سیمرغ، بی خبر 
بود یا در مراسم اختتامیه سی وپنجمین 
جشنواره فجر وقتی نام ثریا قاسمی به 
عنوان برگزیده سیمرغ بهترین بازیگر 
مکمل زن برده شــد، ایــن بازیگر در 

مراسم حضور نداشت.
قاســمی که برای بازی در فیلم 
دفاع مقدســی »ویالیی ها« برگزیده 
شده، گفت که اصاًل به مراسم اختتامیه 

جشنواره دعوت نشده بود!
وی در بخشــی از گفت وگــو با 

خبرآنالین به ایــن موضوع پرداخت 
که به عنوان حسن ختام این گزارش، 
از نظر می گذرد: »من از جشــنواره و 
نتایجش خبر چندانی ندارم و دوستان 
اطرافم به مــن گفتند چه اتفاق هایی 
افتاده و حتی آنهــا به من گفتند که 
جایزه گرفتم. من اصاًل اطالع نداشتم 
که بخواهم به این مراسم بیایم، قاعدتاً 
باید این طور می بود که زنگ می زدند 
و اطالع می دادند، اما این اتفاق نیفتاد. 
فکر می کنم چنین رفتاری جزو آداب 
دعوت های رسمی اســت که باید به 
آنها اهمیت داد. وقتی چنین رفتاری 
صورت نمی گیرد طبیعی است که من 
هم پیگیر نمی شوم و حاال هم از هیچ 
چیز اطالع ندارم. البته ممکن اســت 
یک دعوتنامــه ای به دفتر تهیه  کننده 
فرستاده باشــند، ولی این مسئله به 
شــخص من ربطی نــدارد. وقتی ما 
می خواهیم یک فرد به خصوص را به 
جایی یا حتی منزل مان دعوت کنیم 
از خود شــخص رسماً دعوت به عمل 
می آوریم. این کار را حتی با یک تلفن 
هم می توان انجام داد و به نظرم پیش پا 
افتاده ترین حالت ممکن اســت. حاال 
ممکن بود من باز هــم نروم و نتوانم 
در مراسم شرکت داشته باشم، اما فکر 
می کنم اصــول و قاعده چیزی غیر از 

این رفتار را می طلبید.«

یادداشت

نگاهی به سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجرحرف تو حرف

جفا به فرهنگ مقاومت و حمایت از خیانت در جشنواره دولت اعتدال!

راش اضافه

انتشار کتاب »فتوای هسته ای« 
در آمریکا

مؤسســه انتشــاراتی »سوپر 
»فتوای  کتاب  آمریکا  ســنچری« 
هسته ای از منظر قوانین بین المللی« 
را کــه نگاهی تحلیلی بــر فتوای 
هسته ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
از دیدگاه قوانین بین المللی اســت، 

منتشر کرد.
به گزارش ایرنا، در مقدمه این کتاب 
که یک نویســنده ایرانی بــه نام »جابر 
ســیوانی زاد« آن را نوشــته، آمده است:  
»نــگاه و تحلیل های منــدرج در کتاب 
مذکــور می تواند الگــو و رهنمونی برای 
درک درست تر قوانین بین المللی در این 
رابطــه و همخوانی های فتوای رهبری با 
همه موازین و مقررات بین المللی مربوط 
به سالح های هسته ای را در اختیار خواننده 

قرار دهد.«

انتشار غزلیات منتشر نشده
 مشفق کاشانی

مجموعه ای از غزل های منتشر 
نشده زنده یاد مشفق کاشانی منتشر 

خواهد شد.
زنده یاد  فرزند  کی منش،  افســون 
مشفق کاشانی، در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با اشــاره به آماده سازی دفتری 
جدید از سروده های مشفق کاشانی گفت:  
»قرار است این اثر در سال آینده به چاپ 
برسد. کار تدوین و گردآوری کتاب جدید 
را حسین آهی، از پژوهشگران و منتقدان 

ادبی برعهده دارد.«
کی منش با بیان اینکه قرار اســت 
یکی از اســتادان برای ایــن اثر مقدمه 
بنویسد، یادآور شــد: »در این مجموعه 
ســروده های منتشــر نشــده استاد که 
عمدتاً در قالب غزل است، گردآوری شده

 است.«

بازگشت ثریا
 به آنتن

از  پس  »ثریا«  تلویزیونی  برنامه 
از  تغییراتی  اعمال  با  تعطیلی  ماه  دو 
این هفته روی آنتن شبکه یک سیما 

می رود.
مجموعه های  کم سابقه  حمایت های 
رســانه ای و دانشــجویی از ایــن برنامه و 
مطالبات مردمی صورت گرفته از مدیران 
صداوسیما در واکنش به تعطیلی این برنامه، 
سبب بازگشت این برنامه به روی آنتن شده 
اســت که البته با توجه بــه مصاحبه های 
مسئوالن و برخی شنیده ها، این برنامه از 
این پس با محدودیت در انتخاب موضوعات، 
صرفاً با دغدغه هــای علمی به روی آنتن 
برخواهد گشــت. تغییرات اعالم شده در 
سری جدید برنامه ثریا، موضوعی است که 
پیش از این نیز قائم مقام سازمان صداوسیما 

به آن اشاره کرده بود.

استقبال عرب زبان ها از کتابی مزین 
به تقریظ رهبر معظم انقالب

نویسنده کتاب »تن تن و سندباد« 
از پیشنهاد عرب زبان ها برای ترجمه 

این کتاب خبر داد.
رضــا میرکیانی گفــت: »گروهی در 
لبنــان حدود چندماه پیــش از من برای 
ترجمــه این کتاب اجازه خواســتند. قرار 
شــده که ترجمه این کار به زبان عربی در 
لبنان انجام و در همین کشور چاپ شود.«
وی با بیــان اینکه ترجمه عربی این 
اثر در کشــورهای عرب زبان توزیع خواهد 
شــد، افزود: »لبنان از نظــر فعالیت های 
فرهنگی و مکتوبات مرکزیت دارد. خیلی 
از چاپخانه های بزرگ و فنی در این کشور 
هســتند.« چندی پیش یادداشــت رهبر 
معظم انقالب بر این کتاب منتشر و سبب 
شد تا »تن تن و ســندباد« بار دیگر مورد 

توجه مخاطبان قرار گیرد.

حسین کارگر/ سی و پنجمین   
دوره جشنواره فیلم فجر با اینکه مملو از 
فیلم هایی فاقد اســتاندارد و زیر متوسط 
بــود؛ اما درخشــش هایی هم داشــت. 
تک ستاره هایی در حوزه سینمای مقاومت 
و دفاع مقدس در این رویداد درخشیدند و 
آبروی این دوره از جشنواره فیلم فجر را 
هم خریدند. نکته قابل تأمل این است که 
همه فیلم های خوب این دوره از جشنواره 
فیلم فجر، با تالش جوانان تولید شد. افزون 
بر فیلم »ماجرای نیمروز« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان که جایزه بهترین 
فیلم این جشــنواره را هم دریافت کرد، 
می توان به فیلم »بیســت ویک روز بعد« 
ساخته سیدمحمدرضا خردمندان اشاره 
کرد؛ فیلمساز ۳۳ ساله ای که پیش از این 
چند فیلم کوتاه و انیمیشن ساخته بود، 
در نخستین اثر سینمایی خود، تصویری 
متفاوت و خالقانه  از معضالت اجتماعی 
نشــان می دهد. روایت گرم و پر التهاب 
فیلم، همراه با ساختار محکم و بازی های 
خــوب بازیگران، ســبب شــده تا فیلم 
»بیست ویک روز بعد« مخاطب را درباره 
موقعیت آدم هــای گرفتار در بحران های 
اقتصادی به درک تازه ای برساند. آنچه این 
فیلم را متفاوت از سایر آثار اجتماعی جلوه 
می دهد، غلبه روحیه امید و مبارزه بر یأس 
و تیرگی است. ما با درامی روبه رو هستیم 
که در اوج کشمکش و درگیری قهرمان 
فیلم با مشکالت، نه تنها ترس و سیاهی 
دیده نمی شود که روشنایی و زیبایی تجلی 
می یابد. قهرمان »بیســت و یک روز بعد« 
هم در نوع خود کم نظیر اســت؛ نوجوانی 
که میان کودکی و بزرگسالی است و بار 
زندگی نامتوازن زندگی را بر دوش دارد. 
شاید بتوان وضعیت این قهرمان نوجوان را 
استعاره ای از وضعیت کنونی ایران دانست 
و اینکه تنها راه برون رفت از مشکالت را 
خوداتکایی و مقاومــت و ایمان نمایش 
می دهد. اما دریغ کــه برگزارکننده گان 
جشنواره، این اثر را چندان جدی نگرفتند.
از دیگــر فیلم های قابل توجه این 
دوره از جشنواره فجر فیلم »ویالیی ها« 
بود که این اثر هم یک فیلم اول محسوب 
می شــود. منیره قیــدی در اولین فیلم 
خود تالش کرده تــا از زاویه ای تازه به 
جنگ تحمیلی بپــردازد. فیلمی زنانه، 
درباره موضوعــی مردانه که روایت آن 
براساس واقعیات شــکل گرفته است؛ 
اردوگاهی در حاشیه مناطق جنگی که 
هیچ مردی در آن حضور ندارد و محل 
اسکان همسران رزمندگان و فرماندهان 
دفاع مقدس اســت، که بهترین بســتر 
برای نمایش جنگ از نگاه زنان اســت. 
شــاید کمی کلیشه ای به نظر برسد، اما 
حقیقتی است که باید دائم تکرار کرد؛ 
شیوه نقش آفرینی زنان در جنگ هشت 
ســاله، یک الگوی کم نظیر و متعالی از 
حضور زن در عرصه مبارزه اجتماعی و 
فرهنگی بود؛ الیه مغفول اما مهم از تاریخ 
معاصر ایران که کمتر فیلمی به آن توجه 
کرده اســت. فیلم »ویالیی ها« جنگ را 
در آینه نگاه گروهی از زنان در ســنین 
و حتــی طیف های مختلف بازتاب داده 
است. در مقابل خوش درخشیدن نسل 
جوان سینمای انقالب، نسل های قبلی 
نتوانستند در این جشــنواره موفقیتی 
کسب کنند. فیلمســازانی چون؛ مثل 
مســعود کیمیایی، فریــدون جیرانی، 
همایون اســعدیان، رضا داودنــژاد و... 
قبلی  نســل های  ناموفق  نماینــد  گان 
سینمای ایران در این دوره از جشنواره 

فیلم فجر بودند.

پیروزی جوانان انقالبی
 تو را در قلبم دارم...

خدایا!
گاهــی که دلم از ایــن و آن از زمین و 

زمان می گیرد
نگاهم را به سوی تو و آسمانت می گیرم

و با تو درد دل می کنم
آنقدر که کم کم چشــم هایم با ابرهای 

بارانی ات همراهی می کنند
و قلبم سبک می شود

آن وقت تــو می آیی و تمام فضای دلم 
را پر می کنی

و من دیگر آرام می شوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند 

مرا از پای دربیاورد!
چون تو را در قلبم دارم...

 نشانه ایمان
امام علی)ع( فرمودند: نشانه ایمان آن 
است که راست بگویی، آنگاه که تو را زیان 
رســاند و دروغ نگویی که تو را سود رساند 
و آنکه بیش از مقدار عمل سخن نگویی و 
چون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی.
نهج البالغه، حکمت ۴5۸

تلخند

طرح: عباس گودرزی
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عنصــر TJB یا همان »تافته جدابافته«، یکی دیگر از عناصر طبیعی اســت که 
جناب مندلیف در طول عمر خود موفق به کشفش نشد. بر اساس تحقیقات به عمل 
آمده، همه محققان و پژوهشگران معترفند که جایگاه این عنصر مفید و ارزشمند، در 
مرتبه اول جدول قرار می گیرد؛ چرا که بدون وجود این عنصر، دیگر عناصر مفید  اعم 

از »ذخایر انقالب« و... امکان بروز و ظهور نمی یابند.
این عنصر، دارای قابلیت تکثیر سریع در تمامی سطوح مدیریتی با توان دستیابی 
به رانت های اطالعاتی اعم از اقتصادی و غیره بوده و در شرایط خاص بدنی برخی افراد 

دارای حس زرنگی در چنگ اندازی به بیت المال مسلمین زیست می کند.
از ویژگی های این عنصر، می توان به باال بردن توان میزبان خود در کشف سریع 
و محّیرالعقول راه های فرار از قانون، قابلیت انتقال بلوتوث وار تجربیات ارزشمند، دور 
زدن قانــون و وانمود کردن به قانونی بودن اقدامات تحیرآمیز به دیگر افراد، به وجود 
آورنده حس اعتماد و شهامت باال در فرد، در برابر احکام دستگاه قضا و... اشاره کرد.

 دســتیابی سریع به تســهیالت بانکی با کمترین زحمت و مانع قانونی، همراه با 
محترم شمرده شدن از ســوی برخی دست اندرکاران امر اعطای تسهیالت، باال رفتن 
قدرت خرید و ماشین های مدل باال به صورت نقد و بسیاری خصیصه های مفید دیگر 
را می توان از ویژگی ها و فواید تزریق این عنصر در وجود آدمی دانســت؛ لذا چنانچه 
مایلید از صف طوالنی عاشق پیشگان طالب وام ازدواج خارج شده و عالوه بر تسریع در 
دریافت وام های بسیار بسیار بلندمدت تا بالعوض میلیاردی،  مجبور به پاسخگویی به 
هیچ مقام مسئولی در برابر عدم استطاعت مالی در بازپرداخت اقساط آن نشوید، یا برای 
خرید مسکن مهر، آن هم بدون امکانات اولیه آب، برق، گاز و... با در دست داشتن کلید 
گشایش در مشکالت مسکن، پشت در شرکت های ساخت وساز، روزان و شبان به انتظار 
ننشینید، فقط با خرید تنها یک عنصر از عناصر »تافته جدابافته« و قرار دادن بر روی 
دندان طمع خود، از مزایای همیشگی و دائم العمر آن بهره مند شده و پله های ترقی را 
چند تا چندتا، همچون اسکیپی بپرید و در زمره حقوق بگیران نجومی نیز قرار گرفته و 
از مزیت نام نویسی در فهرست »ذخایر انقالب« بهره مند شده و آخراالمر به ازای سال ها 
خدمت صادقانه خود به ملت شریف ایران با خرید مسکن محقر چند میلیاردی به نام 

همسر فداکار خود، از ثواب ادخال سرور فی قلب همسر نیز بهره مند شوید.
بی شناسنامه

ادامه از صفحه6
آیا راهي براي بازگشت وجود دارد؟

در این میان ممکن اســت این ســؤال مطرح شود که آیا امکاني براي بازگشت 
جریان هاي واگرا و به جا مانده از انقالب وجود دارد؟ آیا نظام مسیري را براي آنهایي 
که از گذشته خود پشیمان شده اند، فراهم آورده است؟ در این باره باید گفت، سیاست 
و راهبــرد نظام همواره جذب حداکثري و دفع حداقلي بوده و نظام اســالمي تالش 
کــرده تا مخالفان و منتقدان خود را به موافقان و همراهان تبدیل کند و این اصل را 
از ســنت هاي دیني و اســالمي اقتباس کرده است؛ اما این روند بدون قاعده و نظم و 

الزامات خاص خود نخواهد بود!
بی شک در اولین گام اظهار ندامت واقعي آنهایي که سرمایه هاي ملي را مصروف 
زیاده خواهي خود کرده اند، قرار دارد. چطور کســي که مدعي تقلب و عدم ســالمت 
انتخابات در کشور بوده و با اقداماتي خالف قانون اساسي، نهادهاي کلیدي نظام را زیر 
سؤال برده و رأي ملت را بي اعتبار خوانده، امروز خواهد توانست بدون اظهار پشیماني در 
پیشگاه ملت، فعالیت سیاسي خود را از سر گیرد و خود را به رعایت قانون ملزم بخواند؟!
از ســوي دیگر گاه برخي خطاها محرومیت هایي همیشگي را به همراه خواهد 
داشت که این اصل در همه فرهنگ ها و نظام هاي سیاسي تعریف شده است. بی شک 
کساني که در سوابق سیاسي خود ایستادگي در برابر قانون اساسي و ایجاد آشوب و بلوا 
را به ثبت رسانده اند، هر چند با توبه و بازگشت از بخشي از حقوق سیاسي برخوردار 
خواهند بود؛ اما سپردن امور کلیدي به آنها مبتني بر منطق عقل و شرع ممکن نخواهد 
بود! ضمن آنکه برخي از آنها در کارنامه خود جرائمي را به ثبت رســانده اند که پیش 

از هر چیز باید به آنها رسیدگي شود!
از نگاهي جریاني یکي دیگر از الزامات آن اســت که جریان هاي سیاسي که در 
طول این ســال ها آنچنان اردوگاه خود را براي بیگانگان باز گذاشــته اند که نفوذي ها 
تا عمق این جریان نفوذ کرده اند، نیازمند آنند که مرزهاي فکري ـ سیاســي خود را 
با ضد انقالب مجدداً بازتعریف کنند! هیچ جریاني نمي تواند مدعي فعالیت سیاســي 
در چارچوب نظام سیاســي شود، در حالي که مرزبندي مشخص و صریح و آشکار با 
بیگانگان و ضدانقالب ندارد و دروازه خود را بر روي آنان گشــوده اســت! چه تعهدي 
وجود دارد که چنین جریان هایي به فرصتي براي ضربه زدن ضدانقالب و دشمنان ملت 
و نفوذ در ارکان قدرت بدل نشوند؟! بی شک تا ترسیم این مرزبندي ها هرگونه اظهار 
پشــیماني نیز دروغي بیش نخواهد بود! لذا باید گفت که فتنه گران براي بازگشت به 

میدان سیاست و کسب اعتماد ملت، هنوز راهي طوالني را پیش رو دارند!
سخن  فصل الخطاب

در این باره کالم حکیم انقالب اســالمي همچون همیشه فصل الخطابي در این 
زمینه خواهد بود. معظم له روز چهارشــنبه در دیدار با اقشــار مختلف مردم استان 
آذربایجان در این باره چنین فرمودند: »ملّت مّتحد اســت، ملّت مجتمع اســت. من 
امــروز راجع به این موضوع صحبت مي کنم، راجع به بیســت ودوم بهمن هم عرض 
خواهم کرد، راجع به مسئوالن و مسئولیت هاي شان هم عرض خواهم کرد؛ همه اینها 
را در کنار هم باید دید. ملّت ایران ایســتاده اند، مجتمع هستند. حاال یک عده اي یاد 
گرفته اند تعبیرات »آشتي ملّي، آشتي ملّي« ]را گفتن[؛ این حرف ها به نظر من معني 
ندارد؛ مردم مجتمعند، با هم متحدند؛ آنجایي که پاي اسالم در میان است، پاي ایران 
در میان است، پاي استقالل در میان است، پاي ایستادگي در مقابل دشمن در میان 
است، مردم با همه وجودشان ایستاده اند. ممکن است در فالن مسئله سیاسي دو نفر 
با هم اختالف نظر داشته باشند، ]اما[ تأثیري نمي گذارد. چرا می گویید آشتي؟ مگر 
قهرند که بیایند با هم آشتي کنند؟ این تعبیرات را روزنامه ها پَروبال مي دهند، متوجه 
نیستند که اشکال ایجاد مي کند. وقتي شما می گویید آشتي، مثل این است که یک 
قهري وجود دارد؛ ]درحالي که[ قهري وجود ندارد. بله، مردم ما با آن کســاني که به 
روز عاشــورا اهانت کردند، قهرند. ملت با آنهایي که روز عاشورا، با قساوت، با لودگي، 
با بي حیایي آمدند جوان بسیجي را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر است. با 
اینها آشتي هم نمي کنیم و با آن کساني که با اصل انقالب بدند، می گویند اصل نظام 
هدف ما است، می گویند انتخابات بهانه ما است؛ که البّته آنها عده  معدودي اند، عده 
کمي اند؛ در مقابل اقیانوس عظیم ملّت ایران آنها یک قطره اند؛ چیزي نیســتند. این 
اقیانوس با یکدیگر منســجم و متحد است؛ این اتحاد وجود دارد و باید وجود داشته 

باشد و روزبه روز باید تقویت بشود.«

برپایی چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب
 چهارمین نمایشگاه 
دیجیتال  رســانه های 
انقالب اسالمی، همانند 
از  گذشته  ســال های 
سوی ســازمان فضای 
هفته  مجازی ســراج، 
محــل  در  گذشــته 
نمایشــگاه بین المللی 
واقع  تهران،  شهرداری 
بوســتان گفت وگو  در 

برگزار شد.
این دوره از نمایشگاه 
رسانه های دیجیتال انقالب 

اسالمی دارای شش بخش اینترنت، نشر دیجیتال و تلفن همراه، فناوری های نوین اطالعات، بازی 
و پویانمایی، بین الملل و کلینیک ســالمت ذهن فضای مجازی است که همانند سال های گذشته 
مورد استقبال مجموعه های مردمی جبهه انقالب قرار گرفته است. همچنین، حضور پر رنگ برخی 
هیئت های مذهبی و پایگاه های اطالع رسانی مذهبی در یکی از راهروهای سالن تهران، حال وهوای 
فاطمی این نمایشگاه را دوچندان کرده است. در این قسمت از بخش رسانه های برخط شاهد حضور 
پایگاه های اطالع رسانی مذهبی، از جمله عقیق، وارث، خیمه گاه، روضه نیوز و فرات تی وی)ذاکرپیک( 
هستیم. این رسانه ها با هدف اشاعه فرهنگ و معارف اهل بیت)ع( یک سوی نمایشگاه را شبیه به 

حسینیه کرده  و رنگ وبوی فاطمیه را در غرفه های خود جانمایی کرده اند.

 بایکوت چهار ساله
طی نظرســنجی 
ز  ا ه  م شــد نجا ا
نویسندگان و منتقدان 
رسانه های  سینمایی 
 ، ب نقــال ا جبهــه 
»ماجرای  فیلم هــای 
»ویالیی ها«  نیمروز«، 
روز  »بیســت ویک  و 
این  آثار  برترین  بعد« 
دوره از جشنواره فجر 

معرفی شدند.
»مجمع نویسندگان 
ســینمای  منتقــدان  و 

انقالب« بیانیه ای را در تحلیل جشنواره فیلم فجر منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است: 
»شــاید دست اندرکاران جشنواره و در رأس آنها، »محمد حیدری« انتظار نداشتند این حجم 
از اعتراضات به ســوی آنها روانه شــود؛ اما حقیقت ماجرا این است که این اعتراضات، سرریز 
چهار سال سکوت در برابر داوری های جانبدارانه و عجیب و غریب فجر در دولت یازدهم بود. 
تصمیم گیران پشت پرده حتی حاضر نیستند الاقل یک کرسی از هفت کرسی هیئت داوران 
را به نمایندگان سینمای انقالب واگذار کنند تا جریانی که در چهار سال اخیر، همواره مدعی 
دریافت سیمرغ بهترین فیلم جشنواره و بهترین اثر از نگاه تماشاگران بوده، حتی یک حامی 

در میان هیئت داوران نداشته باشد.«

تحلیل هفته

تجارت  رئیس جمهور جدید آمریکا


