
به کوري چشم دشمنان انقالب اسالمي که آرزو داشتند جشن چهل سالگي 
انقالب اســالمي را نبينند، چهلمين فجر پيروزي انقالب اسالمي فرارسيده و 
نهال انقالب اســالمي به شجره ای طيبه  تبديل شده که از برکات و ثمرات آن 
نه تنها ملت ايران، که بسياري از ملت هاي مسلمان جهان و مستضعفان عالم 
بهره گرفته اند. جشن چهل سالگي انقالب اسالمي ايستگاهي تاريخي است براي 
نگاهي به گذشته و آنچه در طول اين چهار دهه جمهوري اسالمي ايران براي 
کشور و ملت به ارمغان آورده است و از ديگر سو توجه به »طرح های نيمه تمام« 
و کارهاي برزمين مانده اي که همچنان در دستور کار است و بايد براي تکميل 

و تحقق آن در دهه پنجم خيز برداشت.
با مروري گذرا بر تاريخ پر فراز و نشيب انقالب اسالمي مي توان گفت، با 
وجود دشمني ها و محدوديت ها در طول چهار دهه گذشته، جمهوري اسالمي 
توانسته استقالل سياسي ملت ايران را فراهم آورد، در مسير استقالل علمي 
گام هاي اساسي بردارد، ضمن تأمين امنيت کشور در سطح حداکثري، دشمنان 
و بيگانگان را از تعدي و تطاول مأيوس کند، از مشارکت سياسي مردم در سطوح 
عالي انتخاب کارگزاران بهره ببرد و امور قوای مجريه و مقننه را به ايشان بسپارد، 
در حوزه هاي پيشرفت و آباداني کشور )به ويژه در حوزه هاي زيربنايي همچون 
توسعه راه، آب، برق، گاز و...( موفقيت هاي چشمگيري را رقم بزند، و در حوزه 
توسعه اجتماعي و نيروي انساني نيز دستاوردهاي چشمگيری همچون مبارزه با 
بي سوادي و... را به ارمغان بياورد. در کنار دستاوردهاي برشمرده و موارد بسياري 
ديگري که فرصت مرور آن در اين نوشتار نيست و آمار و ارقام آن در پايگاه هاي 
اطالع رساني جهاني به ثبت رسيده است، کارهاي برزمين مانده بسياری نيز 
همچنان باقي اســت که بايد با درس گرفتن از گذشته و شناخت ضعف ها و 

ناکامي ها و موانع و دشمني ها، براي به ثمر رساندن آنها برنامه ريزي کرد.
در اين ميان آنچه به طرحی نيمه تمام شــباهت داشته و هنوز تا به ثمر 
رسيدن حضور در صحنه ملت با روحيه انقالبي نيازمند است، »تحقق عدالت« 
به معناي گسترده آن است. روي ديگر سکه اين آرمان بلند ملت ايران مبارزه 
با فساد و ريشــه کن کردن آن از عرصه هاي گوناگونی است که مطالبه اصلی 
جامعه امروز است. بيماري واگيرداري که به هر حوزه وارد شود، همه محيط را 

آلوده خواهد کرد! 
اين جايگاه محوري عدالت در آموزه هاي ديني و در مباني فکري حکومت 
اسالمي نيز مورد تأکيد واقع شده و در بين اهداف چهارگانه حکومت اسالمي 
)عدالــت، امنيت، رفاه و معنويت(، عدالت، محور و ســتون خيمه حکومت و 
زمينه ســاز تحقق ديگر اهداف دانسته شده است، به نحوي که بدون عدالت 
ديگر اهداف حکومت اسالمي نيز دوام و قوام نمي يابد. در نگاه اسالمي، عدالت 
معناي موسعي داشته و تنها در اهداف حکومت محدود نمي شود. عدالت، روح 
و جوهره حکومت اسالمي است و در همه عرصه هاي حکومت جلوه گر است و از 
ويژگي هاي حاکم و مسئوالن نظام اسالمي گرفته تا تصميمات و جهت گيري هاي 
حکومت اسالمي نشانه هايي از گفتمان عدالت را مي توان ديد. عدالت، حوزه هاي 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي فکري ـ فرهنگي را نيز در برمي گيرد. لذا 
در آستانه آغاز دهه پنجم بايد »تحقق فراگير عدالت« در صدر همه آرمان های 
انقالب اسالمی قرار گيرد و به مطالبه عمومي و فراگير ملت و همه دردمندان 
انقالب بدل شود و با ايجاد شفافيت اقتصادي، بستن منافذ رانت خواري، اصالح 
نظام بانکي، قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادي، تدوين قوانين دقيق براي 
جلوگيري از فساد اقتصادي و... کفه ترازو به نفع محرومان و مستضعفان روز 

به روز سنگين تر شود.
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گزارش خبری از اولين کنگره بين المللی فرهنگ و هنر سپاه در تبريز

پاسداران اقتدار فرهنگی را هم به رخ دشمن کشیدند
و  فرهنگ  بين المللی  کنگره  نخستين 
هنر سپاه شامل هفتمين جشنواره فرهنگ 
و هنر ســپاه، هفتمين کنگره شعر سپاه و 
هشتمين کنگره فرهنگياران مداح سپاه با 
شعار »افتخار به گذشته و اميد به آينده« با 
حضور ميهمانان داخلی و خارجی در تبريز 

برگزار شد.
معــاون  قریشــی،  سیدقاســم  ســردار 
هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه هم در 
اختتامیه کنگره فرهنگ و هنر ســپاه که در تاالر 
اجتماعات مصالی امام خمینی)ره( تبریز برگزار 
شد، با اشاره به برگزاری نخستین کنگره فرهنگ 
و هنر ســپاه در تبریز، اظهار داشت: »سپاه تالش 
کرد برنامه های این کنگره را با جشن چهل سالگی 

انقالب همزمان برگزار کند.«
معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در 
سپاه با اشاره به اینکه سپاه با سازماندهی و انسجام 
و مهارت افزایی هزاران افسر فرهنگی و تشکیل یک 
جبهه فرهنگی همان راهی را برگزید که لشکرها 
در دفاع مقدس برگزیدند و شکست را بر دشمنان 
شــرقی و غربی تحمیل کرد، گفــت: »در حوزه 
فعالیت هــای فرهنگی و هنری برای بهره گیری از 
ظرفیت های فرهنگی مجموعه سپاه و کادر فعال در 
این مجموعه، شبکه ای با عنوان شبکه فرهنگیاران 
با حضور 12 هزار نفر در قالب نویسندگان، راویان 

و فیلمسازان سازماندهی شده است.«
وی ضمن برشــماری اهــداف کنگره بزرگ 

فرهنگ و هنر سپاه، گفت: »بزرگداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی و تشــکیل جبهه فرهنگی برای 
تولید محتــوای فرهنگی در قالب شعرســرایی، 
اجرای سرود، تولیدات تجسمی، نماهنگ، مداحی 
و مرثیه سرایی و غیره برگزار شد که با رویکرد امید، 
استکبارستیزی، خودسازی، عمل رمز پیروزی بر 
استکبار، انسان انقالبی، حمایت از کاالی داخلی، 

روحیه انقالبی و انسان انقالبی پیگیری شدند.«
به گفته معــاون هماهنگ کننده نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه و دبیر جشنواره فرهنگ و هنر 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان اینکه، در 
مجموع 996 اثر به دبیرخانه کنگره رسیده است 
که در این میان آثاری از هنرمندان کشــورهای 
محور مقاومــت نیز وجود دارد، گفــت: »هنر و 
فرهنــگ در رســاندن پیام به مخاطبان نقشــی 

تعیین کننده دارد.«
فرمانده ســپاه عاشورای اســتان آذربایجان 
شــرقی نیز در جشــنواره فرهنگی ـ هنری سپاه 
گفت: »در این سه روز هر چه دیدیم، رویش های 
روح انگیز انقالبــی در حوزه های مختلف بود. در 
جشــنواره فرهنگی ـ هنری سپاه، اقتدار فرهنگی 
ســپاه پاسداران را مشاهده کردیم. اقتدار نظامی، 
دفاعی موشکی و صحنه های دفاع مقدس را همه 
دیدند، این کنگره ثابت کرد که بچه های ســپاه 
اقتدار فرهنگی را هم از خود به یادگار گذاشته اند.«

گزارش تفصیلی این کنگره در شماره بعدی 
منتشر خواهد شد.  

ســردار جعفری گفت: »رمز پيروزي و 
بقاي انقالب اسالمي همين فتح الفتوح اصلي 
انقالب، يعني جذب دل هاي جوانان مؤمن و 

انقالبي به اين مسير الهي است.«
به گــزارش هفته نامــه صبح صادق، ســردار 
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه در آیین آغاز 
به کار ٤٠ هزار طرح عمرانی زودبازده اظهار داشت: 
»در طول چهل سال گذشته، به برکت انقالب اسالمی 
ملت مــا و ملت های دیگر منطقــه و حتی مناطق 
دوردست شاهد پیروزی ها و فتوحات بزرگی بوده اند.«

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه قشــر محروم و مستضعف در دیگر کشورها 
بســیار بیشــتر از ایران وجود دارد، گفت: »بنا بر 
اعــالم بانک جهانی، درصد مردمــی که پیش از 

انقالب زیر خط فقر زندگی می کردند، ٤6 درصد 
بوده و در سال 139٤ حدود 1٠ درصد بوده است 
که این کاهش 36 درصدی افتخاری بزرگ برای 

نظام اسالمی است.«
سردار جعفری گفت: »بنا بر آمار و ارقام مراکز 
آمار جهانی رشــد و پیشرفت در ایران اسالمی پر 

شتاب و کم نظیر بوده است.«
وی خاطرنشان کرد: »امیدواریم روزی عدالت 
اجتماعی به قدری در کشورمان رشد کند که دیگر 

به اقدامات محرومیت زدایی نیازی نباشد.«
فرمانده سپاه در پایان یادآور شد: »از باالترین 
اهداف انقالب اســالمی عدالت اجتماعی است و 
طرح های اعتالی بســیج در همین راستا در حال 

طرح ریزی است.«

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

محرومیت زدایی افتخار بزرگ نظام اسالمی است عدالت مطالبه انقالب و مردم فجر فاطمی و ۲۲ بهمن تماشایی تر
 

»يريدون لُِيطِفئوا نُوَر اهلل باَفواِههم َواهللُ ُمِتمُّ نوِره و لوَکِرَه الکاِفروَن«)صف/ 
۸(؛ می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا اگرچه 

کافران را ناخوش افتد، نور خود را کامل خواهد گردانيد.
هزاران نشانه در اين چهل سال رخ نمود که همگی، يک حقيقت را آشکار 
و ثابت کرد و آن اينکه، »انقالب اســالمی معجزه قرن و انفجار نور بود.« آری 
اگر غير از اين بود، يا انقالب اســالمی به پيروزی نمی رسيد يا اينکه در همان 
ماه ها و سال های اول در برابر امواج توطئه ها و فتنه ها فرو می ريخت و به تاريخ 
می پيوست. اين معجزه قرن، در اساس حرکت و نهضتی ريشه دارد که اصالت 
آن و جوهره پاکش را حضرت روح اهلل، اين چنين وصف کردند: »قيام ما هلل بود.« 
آن عزيز سفرکرده، با اين کالم از حقيقت انقالب اسالمی و ماهيت دينی آن خبر 
داد. بنابراين، انقالبی که انفجار نور است و در حقيقت اين نور، نور الهی است؛ 
اگر شرق و غرب عالم دست به دست هم داده و همه قدرت های شيطانی متحد 
شده، برای نابودی و خاموش کردن آن تالش کنند، نه تنها ره به جايی نخواهند 
برد؛ بلکه اين نور پرتو افشانی اش در عالم بيشتر و بيشتر خواهد شد. آيا آنچه 
در اين چهل سال رخ داد، غير از اين حقيقت است؟ جبهه استکبار با محوريت 
آمريکا، چهل سال است که تالش می کند انقالب اسالمی را نابود کند، اما اکنون 
آمريکا در مسير افول و زوال قدرت است و انقالب اسالمی دارای ابعاد جهانی 
و تأثيرات فراوان بر تاريخ و حرکت انســان ها و جمهوری اسالمی يک قدرت 
تعيين کننده در مقياس منطقه ای و بين المللی است؛ اما رمز و راز اين حقيقت 
نورانی را بايد در اتصال واقعی ميان فجر انقالب اسالمی با فجر فاطمی جست وجو 
کرد. حقيقت آن است که انقالب اسالمی، سرچشمه ای جز آن کوثر تمام ناشدنی 
هســتی و عالم خلقت ندارد. برای فهم اين حقيقت، تأمل در کالم رهبر معظم 
انقالب اسالمی راه گشــا خواهد بود که در وصف حضرت صديقه طاهره)س( 
فرمودند: »... در واقع زهرا فجر درخشانی است که از گريبان او، خورشيد امامت 
و واليت و نبوت درخشيده است؛ آسمان بلند و رفيعی است که در آغوش آن، 
ستاره های فروزان واليت قرار گرفته است.« معظم له در کالمی ديگر فرمودند: 
»عمده ترين رمز بقای اسالم، از طريق حضرت فاطمه)س( است. بنابراين اتصال 

انقالب اسالمی با حضرت زهرا )س(، يک اتصال انکارناپذير است.«
دهه فجر انقالب اسالمی که اکنون چله آن فرا رسيده، خود حقيقتی است 
که در امتداد فجر فاطمی قرار دارد. حضرت زهرا)س( را بايد پيشکســوت و 
پرچمدار مبارزه برای تشکيل نظام واليی در دوران پس از پيامبر عظيم الشأن 
اسالم ناميد. تشکيل نظام واليی برای تحقق حاکميت الهی، فلسفه مبارزات 
دخت گرامی پيامبر اسالم)ص( است. فرزند برومندش حضرت روح اهلل با همين 
هدف و انگيزه توحيدی، به قيام هلل دست زد و مردم برتر از عصر رسول اهلل)ص( و 
عصر اميرالمؤمنين علی)ع(، با حمايت و تبعيت از امام خمينی)ره( به صحنه آمده 
و انقالب اسالمی را به پيروزی رسانده، با استقامت وصف ناشدنی، اين انقالب 
و نظام واليی برآمده از آن را، به مرحله بلوغ و پختگی چهل سالگی رساندند.

دشــمنان در اين سال ها و به ويژه در يک سال گذشته، تالش های زيادی 
کردند تا انقالب اسالمی به چهل سالگی نرسد؛ ولی هرچه آنان تالش بيشتری 
کردند، ملت ما آگاه تر و استقامت شــان بيشتر شد. دشمنان تصوری کودکانه 
داشتند و می پنداشتند در سال ۱۳۹۷، فروپاشی انقالب و نظام واليی را جشن 
خواهند گرفت؛ اما به زودی جهانيان شاهد يک بيست ودوم بهمن حماسی و 
تماشايی تر از گذشته، با حضور پرشکوه مردم در جشن چهل سالگی انقالب 

اسالمی خواهند بود.

سرمقاله

دکتر يداهلل جوانی
مدير مسئول

نگاهی به نقش مردم در فراز ونشيب های 40 ساله انقالب اسالمی

مشکالت
مردم را از میدان

به در نخواهد کرد

نگاهی به دين و اثرات آن در جامعه دوره پهلوی

دين سدی بر سر راه 
هنجارشکنی

صبح صادق ابعاد حقوقی و راهبردی ثبت  INSTEX  اروپا
برای مقابله با تحريم های آمريکا عليه ايران را بررسی می کند 

یک سازوکار  
ده ها ابهام

 نماينده ولی فقيه در سپاه با تبيين مأموريت  روحانيت شيعه
 در جمع علما و روحانيون استان مازندران 

اجازه ندهيم با  قرآن 
به جنگ قرآن بروند

گفت وگو با جمال شورجه، به بهانه ساخت فيلم در الجزاير

سینمای انقالب می تواند 
جهانی شود اگر...

واقعيت اين است که؛ »ثبت« سازوکار مالی ويژه هرگز به معنای 
»اجرايی شــدن« آن )حتی در آينده( نخواهد بود. در اين ميان، 
بايد ميان »ثبت« و »اجرايی« شــدن پروژه SPV نوعی تفکيک 
حقوقی و عقالنی صورت گيرد. سؤال اصلی اين است که آيا اعالم 
موجوديت سازوکار مالی ويژه اروپا، به معنای آغاز به کار آن است؟ 
اگر اين گونه است چرا مقامات اروپايی، ميان »اعالم« و »راه اندازی« 

سازوکار تفکيک قائل می شوند؟
صفحه4

صفحه۱0

اصل انقالب اسالمی همواره با مخاطرات فراوانی مواجه شده و همواره مورد 
تهديد بوده است. اما مردم هرجا زخمی بر تن انقالب نشسته است، گردهم 
آمده و مرهم شده اند و با عامل آن مقابله کرده اند. در تاريخ انقالب اسالمی 
۹ دی ماه ۸۸ يکی از صحنه های تجلی حضور مردم در صحنه انقالب بود 
که مردم برای حفظ انقالب و پاسداری از ارزش های اسالمی به صحنه آمدند. 
از ابتدای انقالب اين مردم بودند که به نظام و حاکميت مشروعيت داده اند

طی سال های اخير، پای فيلمسازان ايرانی به خارج از کشور باز شده 
و آثاری را در نقاطــی از جهان توليد می کنند. وقتی صحبت از حضور 
فيلمسازان ايرانی در کشورهای ديگر برای ساخت فيلم می شود، همه 
ياد مجيد مجيدی و اصغر فرهادی می افتند، اما امســال يک کارگردان 
انقالبی، به کشوری ديگر دعوت شد تا يک فيلم سينمايی بسازد. »جمال 
شورجه« که نامش با فيلم های جنگی »سجاده آتش« و »عمليات کرکوک« 
شناخته می شــود، به دعوت وزارت فرهنگ الجزاير به آن کشور سفر 
کرد تا يک فيلم سينمايی درباره »احمد بای« قهرمان مبارزات انقالبی 

الجزاير توليد کند.

صفحه۲

صفحه۱۲

صفحه۷
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 اقتدار حشدالشعبی

گروه »حشــد الشعبی« عراق 
اعالم کرد، مانع گشت زنی گروهی 
از نیروهای نظامی آمریکایی شده؛ 
چــون آن را اقدامــی تحریک آمیز 
»رضوان  اســت.  کــرده  قلمــداد 
العنزی« جانشین فرمانده عملیات 
حشــد اعالم کرد، این گروه، اقدام 
نیروهای آمریکایــی را که قرار بود 
به صورت زمینی انجام شــود، یک 
قلمداد  عمــدی  تنــش زای  اقدام 
کرد. شــبکه خبری »روسیا الیوم« 
بــه نقــل از العنزی گــزارش داد، 
همین مســئله سبب شد نیروهای 
حشــد مداخله کننــد و مانع ورود 
نیروهای آمریکایــی به منطقه مد 
نظر آنان شــوند؛ منطقه ای که قرار 
بود نیروهای آمریکایی در آن گشت 
بزنند. نیروهای حشد راه را به روی 
نیروهای آمریکایی بستند و به طور 
مستقیم به آنان هشدار دادند. این 
اقدام نیروهای حشد، سبب ترس و 
نگرانی سربازان آمریکا شد و آنان را 
مجبور کرد خواستار پوشش هوایی 
شــوند تا حمله ای بــه آنان صورت 

نگیرد.
تکذیبیه دیروقت

دادســتان هلند اعالم کرد، در 
تحقیقات مربوط به قتل محمدرضا 
صمدی کالهــی ملقــب بــه »علی 
معتمد« هیــچ ارتباطــی بین این 
قتل با ایران یافت نشده است. اظهار 
نظر دادستان هلند در حالی صورت 
می گیرد کــه در تاریخ هجدهم دی 
ماه سال جاری )هشتم ژانویه 2٠19( 
وزرای امــور خارجه و کشــور هلند 
در نامــه ای به پارلمان این کشــور، 
ایــران را در پشــت قتل محمدرضا 
صمدی کالهی معرفی کردند و یکی 
از دالیل تحریم ایران از سوی اتحادیه 
اروپا متهم کردن ایران به مشارکت 
در قتل محمدرضــا صمدی کالهی 
بود. محمدرضا صمدی کالهی، عامل 
بزرگ ترین انفجــار تاریخ جمهوری 
اســالمی ایران در هفتم تیر ســال 
136٠ بود و به شــهادت ۷2 نفر از 
مقامات و مسئوالن جمهوری اسالمی 

ایران منجر شد.
فعالیت براندازان شروع شد

اپوزیســیون و بــه طور خاص 
افرادی که خود را با افتخار »برانداز« 
معرفــی می کنند، بــار دیگر ارتش 
ســایبری خود را به توئیتــر اعزام 
کرده اند و به شدت مشغول فعالیت 
هســتند. ارتباط میان هشتگ های 
تحریــم صداوســیما و حمایــت از 
نشست لهســتان، با بررسی برخی 
واقعیت ها جالب تر هم می شود؛ هر 
دوی این هشتگ ها ارتباط مستقیمی 
بــا فعالیت های »آمدنیــوز« دارند. 
آمدنیوز یکی از رسانه های ضد انقالب 
و برانداز است که از ماه ها پیش روی 
تحریم صداوسیما از سوی مردم کار 
کرده و به تازگی نیز با طرح موضوع 
برگزاری نشست ضد ایرانی در کشور 
لهســتان، به شــدت از این نشست 

ذوق زده شده است.
علت مشکالت جامعه

ضعف  مصباح یــزدی،  آیت اهلل 
فردی و فرهنگی را نتیجه فراموش 
کــردن هــدف انقالب دانســت و 
خاطرنشــان کرد:  »از گفتار و رفتار 
برخی از مســئوالن چنیــن تلقی 
می شــود که از نظر آنها، این انقالب 
نیز مانند دیگر انقالب هاســت و اوج 
و فرودی دارد؛ یا اینکه هدف اصلی 
انقالب پیشرفت اقتصاد بوده است و 
حاال که تحریم شــده ایم، باید برای 
رفع آن هر کاری را انجام دهیم؛ البته 
پس از چند سال هزینه و تالش برای 
برجام و نتیجه بدعهدی طرف مقابل، 
باز منتظر بهانه  برای نگه داشتن آن 
هســتند. این همان ضعف فرهنگی 

ماست.«
طرح ضد فساد

جمعــی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی بار دیگر طرح اعاده 
اموال نامشــروع مســئوالن را تهیه 
و تدویــن کردنــد. مطابق اصل ٤9 
قانون اساسی، »دولت موظف است 
ثروت های ناشــی از غصب، رشــوه، 
اختالس، سرقت، قمار، سوءاستفاده 
از  سوءاســتفاده  موقوفــات،  از 
مقاطعه کاری هــا و معامالت دولتی، 
فروش زمین هــای موات و مباحات 
اصلــی، دایر کردن اماکن فســاد و 
ســایر موارد غیر مشروع را گرفته و 
بــه صاحب حق رد کند و در صورت 
معلــوم نبودن او به بیت المال بدهد. 
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق 
و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا 

شود.«

محمدجواد ظریف، با اشــاره به تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع موشــک های میان برد )INF(، گفت: »یک خروج دیگر از توافقی دیگر از ســوی دولت 
]دونالد[ ترامپ؛ این بار پیمان منع موشک های میان برد. فقط برجام یا ایران نبود. به نظر می رسد که این جماعت به هر چیزی که امضای ایاالت متحده روی آن باشد، 

آلرژی دارند.  دولت ایاالت متحده، حتی به اندازه جوهر ]مورد استفاده برای نوشتن آن توافق[ هم ارزش ندارد؛ حتی پیمان هایی که به تصویب کنگره رسیده اند.«

 امضاهای 
بی ارزش

روی خط خبر

قدر سالمت
نکته: پادشاهی با غالمی عجمی در کشتی نشست. غالم هرگز دریا ندیده و 
محنت کشتی نیازموده بود، گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که 
مالطفت کردند، آرام نمی گرفت و ملک را عیش از او منّغص شد؛ چاره ندانستند. 
حکیمی در آن کشتی بود، ملک را گفت: اگر فرمایی من او را خاموش کنم. گفت: 
غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غالم را به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد. 
مویش گرفتند و ســوی کشتی آوردند. دست در خطام کشتی زد، چون برآمد به 
گوشــه ای بنشست و آرام گرفت. ملک را پسندیده آمد، گفت: در این چه حکمت 
بود؟ گفت: محنت غرقه شدن نچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمی دانست. قدر 

عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
نظر: دوســوم جمعيت کشور درک درستی از اوضاع پيش از انقالب 
ندارند و ممکن است با بيان شبهاتی از وضع موجود ابراز نارضايتی کنند، 
اما اگر يک جســت وجو ســاده درباره نحوه رفتار آمريکا با کشورهای 
جهان، به خصوص ممالک پيشرفته داشته باشيم، متوجه اهميت امنيت 
و استقالل کشورمان خواهيم شد و از آن با جان و دل دفاع خواهيم کرد. 
يکی از کشورهای مورد مطالعه می تواند ژاپن باشد؛ کشوری که با وجود 
اينکه در رده اول اقتصاد جهان است، اما نمی تواند هتک حرمت نظاميان 
آمريکايی را از سر زنان و دختران کودک ژاپنی کم کند. نظاميان آمريکايی 
در جزيره کوچک ژاپنی اوکيناوا در طول ۷0 سال حضور نظامی در آنجا 
با تبهکاری ها و جنجال های خود ساکنان اين جزيره را در ترس و وحشت 
نگه داشته اند. در اين منطقه هر ماه حدود ۲۳ حادثه و جنايت با شرکت 
نظاميان آمريکايی اتفاق می افتد. در سال ۱۹4۹ نظاميان آمريکايی فقط در 
يک ماه ۱۹ فرد ساکن اوکيناوا را کشته و به ۱۸ زن تجاوز کردند. در سال 
۱۹55 يک تفنگدار دريايی آمريکا به دختری شش ساله تجاوز کرد و او را با 
چاقو کشت، ولی بر اثر حيله گری های تشريفاتی در دادگاه نظامی به زندان 
محکوم نشد. در يکی از اجتماعات 65 هزار نفری در اوکيناوا مردم شعار 
دادند: »تفنگداران دريايی از اينجا برويد، کاسه صبرمان لبريز شده است!«

نکته و نظر

وطن پرست!
»هوشنگ طالع« که در دوره 
بیست ودوم به عنوان نماینده مردم 
وارد مجلس شــورای ملی شــده 
بــود، در مصاحبه ای گفته اســت: 
»خیلی اسفبار بود که دولت ایران 
و شــخص محمدرضا پهلوی برای 
اینکه جدایی بحرین را چهارمیخه 
کنــد، آن را بــه شــورای امنیت 
برد اعضای این شــورا متفق القول 
 رأی بــه اعــالم اســتقالل بحرین

 دادند.«

دوگانگی سیاسی
سیدحســین موســوی تبریزی، دبیر تشــکل اصالح طلــب »مجمع 
محققین و مدرســین حوزه علمیه قــم« در گفت وگو با روزنامه اصالح طلب 
»آرمان«، ریشــه دشــمنی ملت ایران با آمریکا را ماجرای فرار شاه دانست 
و در ادامه از تســخیر ســفارت آمریکا که از ســوی امام)ره( »انقالب دوم« 
نامیده شــد، انتقاد کرد و آن را هزینه زا نامید: »اگر جاسوســی افرادی در 
ســفارت آمریکا برای ما محرز می شــد، باید آن افراد را شناسایی می کردیم 
و بــه صورت دیپلماتیــک آنها را از کشــور اخراج می کردیم نــه اینکه با 
 اقداماتی شبیه حمله به ســفارت آمریکا برای کشور و انقالب هزینه تراشی

 می کردیم.«
  این در حالی است که تسخیر سفارت آمریکا مشت بسیاری از جاسوسان داخلی را

 باز کرد.

اخبار ویژه

  امين پناهی/  انقالب اسالمی ایران 
چهل ســاله می شــود و این چهل سالگی در 
حالی اتفاق می افتد که در طول این چهار دهه 
دشمنان انقالب تمام تالش خود را به کار گرفته 
بودند تا مردم ایران چهل سالگی انقالب شان 
را نبینند. همین تابستان گذشته بود که جان 
بولتون در نشست گروهک تروریستی منافقین 
در پاریس گفت؛ انقالب اسالمی ایران نباید به 

جشن چهل سالگی اش برسد. 
وی در توضیح برنامه های خود برای مقابله 
با انقالب اسالمی گفته بود: »نتیجه این بازبینی 
در سیاســت و آنچه بســیاری از ما در ایاالت 
متحده به  سمت آن حرکت می کنیم، باید این 
باشد که انقالب سال 19۷9 آیت اهلل]العظمی[ 
خمینی تا جشن چهل سالگی اش دوام نخواهد 

آورد.«

شکست آمريکا از ايران
البته این امر تنهــا به ادعای براندازی از 
ســوی دولت آمریکا محدود نمی شــود؛ بلکه 
دولت ایــاالت متحده در طول این چهار دهه 
همواره تالش کرده هــر جایی که جمهوری 
اســالمی ایران با چالشی مواجه شده آن را در 
نظــر مردم بحرانی حل نشــدنی جلوه دهد و 
مانند همیشــه از آب گل آلود ماهی بگیرد. از 
همان ابتدا خوی اســتکباری دولت آمریکا به 
آنها اجازه نداده تا اســتقالل ملت ایران را به 
رسمیت بشناسند و در نهایت یک روز پیش از 
آغاز جشن های چهل سالگی انقالب اسالمی، 
یعنی 11 بهمن ماه مایک پمپئو، وزیر خارجه 
ایاالت متحده آمریکا در پیامی توئیتری که به 
زبان فارســی منتشر شد، اعالم کرد که چهل 
سال پس از انقالب آنچه نصیب ایران شده، تنها 

شکست بوده است!
در واقع ایــن موضوع یک نمونه کوچک 
است از آنچه ما آن را ایستادگی آمریکا در برابر 
خواست ملت های آزاد جهان می دانیم. پمپئو 
نوشته اســت: »حتی رئیس جمهورتان حسن 
روحانی نیز به ٤٠ ســال شکست رژیم ایران 
اعتراف می کند. نیازی نبود این طور باشد، اما 
رژیم حاکم شما همواره ایدئولوژی را بر منافع 

و رفاه مردم ایران ترجیح داده است.«
یک واژه بســیار مهــم در این جمالت 
هســت که باید به آن توجه کنیم. ایدئولوژی 
و ایستادگی بر روی آن همان موضوعی است 
که آمریکا را ناراحت می کند و تمام دشمنی او 
از همین نکته ناشی می شود. اما یک نکته در 
این کلمه وجود دارد و آن اینکه تمام دشمنی 
آمریکا و دشــمنان جمهوری اسالمی و ملت 
ایران بر ســر ایدئولوژی است. پس اتهام زنی 
جمهوری اســالمی درباره بمب اتم یا مباحث 
دیگــری چون صنعت موشــکی و غیره همه 
بهانه جویی اســت و مقصود دشــمنان از بین 
بردن این ایدئولوژی است. بنابراین ملت ایران 
تا زمانی که بر سر ایدئولوژی اش ثابت قدم است، 
دشمنی آمریکایی ها هم وجود دارد و این یک 

امر اجتناب ناپذیر است.

نقش مردم در پاسداری از انقالب
اما مردم همواره و در همه برهه های انقالب 
اسالمی در صحنه بوده اند و به هر شکل ممکن 
برای آن جان نثار کرده و نگذاشته اند از همان 
ابتدا که انقالب اسالمی نهالی نوپا بود تاکنون 
که به درختی تناور تبدیل شده است، آسیبی 
به آن وارد شــود. به یقین می توان گفت، در 
طول این چهار دهــه از روزهای اول پیروزی 
انقالب تاکنون، این مردم بودند که در لبیک به 
امام شان هشت سال جنگ نظامی، جنگ های 
مختلف اقتصادی و فتنه های سیاسی متفاوت 
را پشــت سر گذاشتند و اجازه ندادند به اصل 
انقالب آسیبی برسد. در واقع، نقش مردم ایران 
از ابتدای مبارزات با رژیم طاغوت تاکنون روز 
به روز پر رنگ تر شــده است. این مردم بودند 

که با پیروی از رهبری بیدار، کشــور را حفظ 
و حراست کردند تا جریان های مختلف نتوانند 

به آن آسیبی وارد کنند. 
با یک نــگاه درمی یابیم که اصل انقالب 
اسالمی همواره با مخاطرات فراوانی مواجه شده 
و همواره مورد تهدید بوده است. اما مردم هرجا 
زخمی بر تن انقالب نشسته است، گردهم آمده 
و مرهم شــده اند و با عامل آن مقابله کرده اند. 
در تاریخ انقالب اسالمی 9 دی ماه 88 یکی از 
صحنه های تجلی حضور مردم در صحنه انقالب 
است که مردم برای حفظ انقالب و پاسداری از 
ارزش های اسالمی به صحنه آمده اند. از ابتدای 
انقالب این مــردم بودند که در انتخابات های 
گوناگون شــرکت کرده و به نظام و حاکمیت 

مشروعیت داده اند.
اما در همه این ســال ها دشمن همواره 
ســعی کرده حضور مــردم را در صحنه های 
مختلف انقالب کم رنگ کند. دشمن افزون بر 
طراحی و اجرای مشــکالت مختلف در مسیر 
حرکت انقالب خواسته است تا با وارونه جلوه 
دادن حقایق مردم را دلســرد کند، یا حتی در 
مقابل انقالب و حاکمیت قرار دهد. اما این مردم 
با بصیرتی مثال زدنی که در هیچ  یک از دوره ها 
نمی توان نظیر آن را یافت وارد، صحنه می شوند 

و اجازه سوء استفاده به  دشمن نمی دهند.
دشــمن به این نتیجه رســیده است که 

پیــروزی و پایداری انقالب اســالمی در این 
سال ها حاصل یک اصل مهم در میان مردم با 
یکدیگــر و همچنین مردم با حاکمیت بوده و 
آن »وحدت کلمه« است. وحدت در اصول در 
عین اختالف سلیقه شاخصه ای است که آمریکا 
و دیگر دشمنان ملت ایران را می ترساند و آنان 
می دانند که همواره عامل شکست شان همین 

شاخصه بوده است. 
دیگر جنگ نظامی علیه ملت ایران ممکن 
نیست؛ چرا که جنگ، ملت را در مقابل دشمنان 
منســجم تر می کند. از ســویی قدرت نظامی 
جمهوری اســالمی به قدری افزایش یافته که 
هر کسی را یارای مقابله با آن نیست. این دو را 
دشمنان به خوبی دریافته اند و می دانند که دیگر 
هیچ گاه نخواهند توانست به خاک ایران اسالمی 

تجاوز نظامی کنند؛ از این رو تاکتیک های جنگ 
را تغییر داده اند. گاهی حرف های خود را از زبان 
کســانی می زنند که مردم فکر می کنند اینان 
در درون نظام اسالمی هستند، اما واقعیت آن 
است که اینان نفوذی های دشمنان هستند و 
گاهی این صحبت ها ممکن است برخی را به 

اشتباه بیندازد. 

هدايت و راهبری کشتی انقالب
باید بدانیم هر چنــد پدیده نفوذ وجود 
دارد و رهبــر معظم انقالب هم به آن اشــاره 
کرده اند؛ اما ملت ایران گوش به فرمان رهبری 
هستند که در طول 3٠ سال گذشته به خوبی 
توانسته است کشتی انقالب را در طوفان ها و 
مشکالت گوناگون هدایت کند. دشمن هم به 
جایگاه رهبر معظم انقالب اســالمی به خوبی 
واقف اســت. »کاندولیزا رایس« وزیر خارجه 
اسبق آمریکا پس از فتنه 88 گفته بود: »رهبر 
ایران می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها 
با صرف بیش ترین بودجه ها در زمانی بســیار 
طوالنی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را 
به عهده گرفته اند، با یک سخنرانی یک ساعته 

خنثی کند.«
پس پروژه نفوذ و انحــراف از اصول که 
خواســته این روزهای دشمنان برای انقالب 
اســالمی اســت، راه به جایی نخواهد برد و 

روزی می رسد که دشمنان مجبورند جمهوری 
اســالمی و استقالل ملت ایران را با اقتدار در 
جهان به رســمیت بشناسند. هر چند همین 

حاال هم به طور غیر رسمی به آن معترفند.
ایــن را از آنجا می توان نتیجه گرفت که 
کشور ایران در سال 139۷ همان کشور سال 
135۷ نیست. انقالب اسالمی افزون بر آنکه 
زیرساخت های مورد نیاز برای عظمت و اقتدار 
ایران را فراهم آورده، انسان هایی را تربیت کرده 
است که می توانند در مقابل دشمنان بایستند. 
تهدید ترامپ از جانب سرلشکر قاسم سلیمانی 
که چندی پیش صورت گرفت، نشان  می دهد 
انقالب اســالمی نه تنها توانسته کشور را از 
وابســتگی به ایادی غرب و شرق نجات دهد، 
بلکه کار را به جایی رسانده است که یک ژنرال 
نظامی ایرانی می تواند در مقابل رئیس جمهور 
کشــوری که بسیاری آن را ابرقدرت و برخی 
کدخدای جهان می شناسند، بایستد و او را به 

عقب نشینی از مواضعش مجبور کند.

40 سالگی سرآغاز فصل جديد
ما ادعا می کنیم انقالب اسالمی دوران بلوغ 
خود تا ٤٠ ســالگی را به خوبی پیموده و حاال 
زمان آن اســت که قدرت خود را تثبیت کند؛ 
اما سؤال اینجاست که اگر انقالب کار خود را به 
درستی انجام داده، پس چرا حاال اینقدر مشکل 

اقتصادی وجود دارد؟
پاســخ این است که انقالب نقشه راه را 
برای حرکت در مســیرهای سنگالخی و پر 
پیچ و تاب ترسیم  کرده؛ اما متأسفانه برخی 
دولت ها آن گونه که باید در این مسیر پیش 
نرفته و ســبب شده اند مشکالت این چنینی 
برای مردم بــه وجود بیایــد. در واقع، بروز 
مشکالت برای مردم دو وجه دارد؛ یک وجه 
خارجی که دشمنی دشمنان ناگزیر از ایجاد 
تحریم و فشــار اقتصادی اســت تا مردم از 
ایدئولوژی خود دســت بردارند و دوم برخی 
مسئوالن که با ضعف و ناکارآمدی خود سبب 
می شوند فشار به مردم وارد شود که این همان 

خواسته دشمنان است. 
ملت ایران مشــکالت را درک می کنند؛ 
اما می دانند با پاســداری از انقالب اســالمی 
است که می توانند به سر منزل مقصود برسند. 
آنها می دانند این مشــکالت بیشــتر به دلیل 
دشــمنی های دشــمنان و عملکرد بد برخی 
مســئوالن عارض شده اســت؛ اما بار دیگر با 
حضور در جشــن انقالب اســالمی که برای 
چهلمین آن را تجربه می کنند، حضور می یابند. 
همین عدد نویدبخش دوران تازه ای است که 
مردم در این کشــور باید آغازگر آن باشند و 
همان گونــه که انقالب کردنــد و آن را پاس 
داشــتند، حاال هم باید از آن محافظت کنند 
و به هدف نهایی آن که ایجاد تمدن اســالمی 
است، برسانند. حضور در راه پیمایی 22 بهمن 
به دشمنان نشــان خواهد داد که مردم ایران 
با مشــکالت اقتصادی از میدان انقالب به در 

نخواهند شد.

اصل انقالب اســالمی همــواره با 
مخاطــرات فراوانی مواجه شــده و 
همواره مورد تهديد بوده اســت. اما 
مــردم هرجا زخمی بــر تن انقالب 
نشسته اســت، گردهم آمده و مرهم 
شده اند و با عامل آن مقابله کرده اند. 
در تاريخ انقالب اسالمی ۹ دی ماه ۸۸ 
يکی از صحنه های تجلی حضور مردم 
در صحنه انقالب است که مردم برای 
حفظ انقالب و پاسداری از ارزش های 
اســالمی به صحنه آمدند. از ابتدای 
انقالب اين مردم بودند که به نظام و 

حاکميت مشروعيت داده اند

است  نتيجه رسيده  اين  به  دشمن 
که پيروزی و پايداری انقالب اسالمی 
در اين سال ها حاصل يک اصل مهم 
در ميان مردم با يکديگر و همچنين 
مردم با حاکميت بوده و آن »وحدت 
کلمه« است. وحدت در اصول در عين 
که  است  شاخصه ای  سليقه  اختالف 
آمريکا و ديگر دشمنان ملت ايران را 
می ترساند و آنان می دانند که همواره 
عامل شکست شــان همين شاخصه 
بوده است به همين دليل همواره سعی 
کرده اند حضور مردم را در صحنه های 

مختلف انقالب کم رنگ کنند

نگاهی به نقش مردم در فراز ونشيب های 40 ساله انقالب اسالمی

مشکالت مردم را از میدان به در نخواهد کرد عقب نشینی آمریکا از نشست ضد ایرانی!

تحرکات روزهای اخیر آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران متعاقب سفر وزیر 
خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور به منطقه، نشان از طراحی عملیات روانی در 
ابعاد مختلف و مانور نمایش قدرت ایاالت  متحده برای حصول اهداف مختلف داخلی 
و بین المللی اســت. در بُعد بین المللی اقداماتی چون؛ سخنرانی ضدایرانی پمپئو در 
قاهره، اعالم خبر برگزاری همایش بین المللی ضد ایران در لهســتان، انتشار هدفمند 
خبر دســتور ترامپ و بولتون به وزارت دفاع برای بررســی طرح های حمله به ایران، 
ادعاهای نتانیاهو مبنی بر اقدام رژیم صهیونیســتی ضدمواضع محور مقاومت، القای 
ضعف، یا شکست های تاکتیکی ایران در سوریه، اعالم عدم تمدید استثناهای واردات 
نفت ایران و در واقع افزایش فشــارهای تحریمی علیه تهران، همه در یک راستا و با 
اهدافی مشخص و ذیل یک دستور کار معین صورت گرفته است. عنوان نشست لهستان، 
صلح و امنیت در خاورمیانه اســت و اهداف مختلفی را دنبال می کند که یکی از آنها 
موضوع ایران اســت و ما نباید خود را در ســیبل این نشست قرار دهیم. آمریکایی ها 
از برگزاری نشســت لهستان اهدافی را دنبال می کنند؛ آنها از یک سو با برگزاری این 
نشســت می خواهند نقش خود و متحدان شان را در منطقه مجدد پُررنگ کنند و از 
ســوی دیگر در پی اهداف فرامنطقه ای، از جمله آینده اروپا، مقابله با روســیه و مهار 
چین هستند. این نشست نه ضد ایران است و نه تالشی برای تشکیل ائتالف و اهدافی 
که آمریکا برای نشســت لهستان ترتیب داده  است، درباره ایران اتفاق نخواهد افتاد؛ 
چراکه اجماع جهانی علیه ایران شــکل نگرفته است. آمریکای آقای ترامپ به دنبال 
فروپاشی در اروپا است و انتخاب کشور لهستان به عنوان میزبان این نشست از سوی 
آمریکا نشان می دهد که آمریکایی ها به دنبال احیای سیاست زمان جرج بوش، یعنی 
تقسیم بندی اروپای پیر و اروپای جدید هستند. در این تقسیم بندی فرانسه، بریتانیا 
و آلمان اروپای پیر به شــمار می آیند و اروپای جوان اروپای شرقی است که از سلطه 
شوروی خارج و به شدت به آمریکا وابسته شده اند. به نظر من این نشست در موضوع 
ایران موفق نخواهد بود و آمریکا نمی تواند اهداف خود را در قبال ما پیش ببرد. از نظر 
جامعه جهانی ایران جرمی را مرتکب نشده است؛ برای مثال حمله عراق به کویت از 
نظر جامعه جهانی یک جرم نابخشودنی محسوب می شد، بنابراین حمله آمریکا به عراق 
در نظر افکار عمومی توجیه پذیر بود، اما ایران تاکنون مرتکب جرم یا خالف بین المللی 
نشده است. اینکه آنها بخواهند با برگزاری چنین نشست هایی برای جمهوری اسالمی 
ایران مشــکل به وجود بیاورند، این اتفاق نخواهد افتاد و خودشــان هم به آن اذعان 
دارند. ترامپ طی دو سالی که تاکنون در کاخ سفید بوده نتوانسته اجماع جهانی علیه 
ایران به وجود بیاورد و به یقین در دو سال آینده هم نمی تواند چنین کاری را انجام 
دهد. شما ببینید هنوز این نشست برگزار نشده معاون وزیر خارجه لهستان به تهران 
آمده تا نگرانی های ایران را در این زمینه مرتفع کند و تأکید می کند که نشست آنها 
ضد ایرانی نیست، بنابراین وقتی میزبان چنین موضعی را اتخاذ می کند، خروجی این 
نشست نمی تواند آن گونه باشد که امثال  بولتون، ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان مطرح 
می کنند. به اعتقاد من، آن اهدافی که برای نشست به قول خودشان ضد ایرانی لهستان 
ترتیب داده اند، درباره ایران اتفاق نخواهد افتاد؛ چرا که اوضاع بین المللی همسوی با 

ایران است و جامعه جهانی ایران را یک کشور متخلف یا یاغی نمی شناسد.

یادداشت شفاهی

 دوشنبه 15 بهمن 139۷   سال نوزدهم     شماره 885  

     
کیلومترها دور از مردم

  محسن فخری/  کش و قوس های فراوان و آزمون و خطاهای جریان اصالحات برای 
چگونگــی مواجهه با دولــت دوازدهم و تالش برای یافتن راهی که کمترین پیامدها را برای 
این جریان سیاسی داشته باشد، همچنان ادامه دارد؛ از انکار حمایت از دولت تا بهانه به کار 
نگرفتن نیروهای اصالح طلب در دولت و...، یکی پس از دیگر با بی توجهی جامعه روبه رو شد 
و عماًل شکست خورد؛ شکست هایی که به نظر می رسد جریان اصالحات را آرام آرام به سوی 

واقع گرایی و پذیرفتن مسئولیت دولت حداقل در ظاهر امر هدایت می کند.
در راستای همین واقع گرایی مدتی پیش بود که محمدرضا عارف در مصاحبه ای از اشتباه 
اصالح طلبان در حمایت از روحانی گفته و اعالم کرده بود چاره ای جز پذیرش پیامدهای این 
اشــتباه نداریم! در امتداد این رویکرد هفته گذشــته روزنامه »ابتکار« نیز در مطلبی نوشت: 
»ســران و لیدرهای جریان اصالحات نیز باید پاسخگوی مردم باشند؛ چرا که با یک ائتالف 
نپخته مردم را بسیج کردند که از او حمایت کنند... افرادی که در شورای  عالی سیاست گذاری 
تصمیم گرفتند اآلن باید پاسخگوی مردم باشند... اصالح طلبان باید بابت اشتباهی که مرتکب 
شدند از مردم عذرخواهی کنند و دولت را تحت فشار قرار دهند. جریان اصالحات باید بپذیرد 
که عمل ناپخته و نسنجیده ای را در جریان انتخابات مرتکب شد.« یا »محمدرضا تاجیک« 
مشاور رئیس دولت اصالحات با انتقاد از عملکرد دولت، گفته بود: »به آقای خاتمی گفتم که 
به صالح نیست در انتخابات آینده »تکرار می کنم« را تکرار کنید، زیرا فضای سیاسی متفاوت 

شده است و مردم انتظار دارند که وعده ها از حالت شعار به عمل درآید.«
 اما نکته عجیب اینجاســت که به موازات این پذیرش حداقلی مســئولیت، همچنان 
شخصیت های اصالح طلب در لفافه به جای طرح مطالبات مردم، به موضوعاتی، چون حصر و 
لزوم ورود به مذاکرات موشکی یا پهن کردن فرش قرمز برای پادشاهان سعودی اشاره می کنند! 
تنها در یک نمونه مرتضی حاجی می گوید: »ما قدرت های پنهان و غیر مسئول زیادی در 

کشور داریم. یک کاندیدای ریاست جمهوری برنامه هایی اعالم می کند که این برنامه ها از دیدگاه 
او ناشی می شود. مردم به او رأی می دهند و او انتخاب می شود؛ ولی در اجرای برنامه هایش 
با بخش دیگری از نظام که خارج از دولت اســت برخورد می کند؛ بنابراین این چالش ایجاد 
می شود. برای نمونه، رفع حصر که در وعده های انتخاباتی بود، خارج از اختیارات رئیس جمهور 
است. باید در ساختار قدرت بازنگری کرد و کسی که منتخب مردم است، بتواند به آنچه به 
مردم وعده کرده، عمل کند.« موضوعی که نشان می دهد این جریان همچنان کیلومترها از 

مطالبات مردمی دور است و قصدی برای جبران اشتباه خود ندارد!

خبر تحلیلی

آخرین خبر
 دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم

محســن رضایی با بیان اینکه، یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، افزایش کارآمدی نظام اســت. مجمع ابتدا برای حل اختالفات مجلس 
و شورای نگهبان شکل گرفت، سپس وارد قانون اساسی شد و از سال ۷5 تا 
8٤ موضوع سیاست گذاری یکی از وظایف اصلی آن بود و از سال 92 تاکنون 
عالوه بر فرایند سیاســت گذاری، امر نظارت هم در مجمع پیگیری مي شود، 
درباره جایگاه مجمع گفت: »مجمع یک ستاد و ابزار در اختیار رهبری نظام 
است که حکمرانی راهبردی را در کشور به وجود می آورد. مسئله مستشاری 
بــرای رهبر انقالب، حل اختالف، حل معضالتی که از طریق عادی قابل حل 
نیســت، پیشنهاد سیاست های کلی به رهبر معظم انقالب و نظارت بر حسن 
اجرای سیاســت ها از کارکردهای مجمع تشــخیص مصلحت نظام است. در 
مجمع، هم تعریف سیاســت های کلی مورد تجدیــد نظر قرار می گیرد، هم 
 الزامات و هم فرایند و ســازوکار اجرای سیاســت های کلــی را مد نظر قرار

 داده ایم.«
 وی افزود: »ما در مجمع، به سیاســت های کلی، در سطح استراتژیک و 
فرابخشی نگاه می کنیم. به پدیده های نوظهور می اندیشیم. با این حساب داشتن 
ارتباط منطقی با اسناد باالدستی و سایر سیاست ها برای ما مهم است. دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: »آسیب شناسی فرایند سیاست گذاری 
در مجمع انجام شده و از سیاست نویسی به سیاست گذاری وارد شده ایم. ما به 
اجماع نخبگانی در سیاست گذاری توجه بیشتری می کنیم و سیاست های کلی 
را در نظام حقوقی کشــور، جانمایی خواهیم کرد. تبیین جایگاه و مشروعیت 
مجمع اهمیت دارد و دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم. حتماً سطح تعامالت 
 مجمع با دولت، مجلس و قوه قضائیه را افزایش خواهیم داد. مغایرت ها را باید

 کاهش داد.«

تواضع در برابر ملک عبداهلل!
فاطمه هاشــمی گفته اســت، پدرش نســبت به ملک عبداهلل تواضع 
کرده و این تواضع ســبب رابطه خوب با آل سعود شــده است. گزیده ای از 
اظهارات وی را می خوانید: از آقای هاشــمی درباره چگونگی گسترش روابط 
با عربستان سؤال شد، که جواب دادند: »تواضع؛ من هیچ کاری انجام ندادم 
و فقط تواضع داشــتم.« ســؤال کردند این تواضع به چه معناست که پاسخ 
دادند، »زمانی که من رئیس جمهور و امیرعبداهلل ولی عهد بود، قرار شــد در 
داکا با هم صحبت کنیم که او خواســت من بــه اتاقش بروم و قبول کردم. 
بنابراین فقط با یک تواضع توانســتم رفتار را تغییر بدهم.« آقای هاشــمی 
توصیه هایی به آقای روحانی داشتند؛ برای نمونه، به آقای روحانی گفتند که 
 باید برجام را بپذیرید؛ چرا که در غیر این صورت مشکالت زیادی در آینده

 خواهید داشت.

اميرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمريکا



 ســيد ياسر جبرائيلی: با مرحوم محمدنبی حبیبی یک بار بیشتر 
مالقات نداشتم و آن هم، سه  چهار ماه پیش در فاصله میان دو جلسه 
بود. جلسه ایشان در جایی تمام شده بود و جلسه ما همانجا باید شروع می شد. 
خودرو و راننده نداشتند. برای شان اسنپ گرفتند و کلی منتظر ماندند تا اسنپ 
برسد. خدای شان رحمت کند. خاطره مشابهی درباره مهندس مرتضی نبوی دارم. 
از ایشــان برای سخنرانی در دانشکده فارس دعوت کرده بودم. موقع خداحافظی 
سؤال کردم راننده تان کجاست. گفتند راننده ندارم. تا کوچه همراهی شان کردم. 
 ســوار پراید مدل پایینی شــدند و رفتند. خدا عمر طوالنی و با عزت به ایشــان 

عنایت کند.
این هر دو بزرگوار ســابقه مسئولیت هایی در سطح شهرداری تهران و وزارت در 
جمهوری اســالمی داشته اند. آقای نبوی اکنون با حکم رهبر معظم انقالب عضو 
مجمع تشخیص است. اگر محسن رفیق دوست را می بینیم که لکسوس زیر پا و 
رادو به مچ دارد، اگر قاضی زاده هاشــمی را می بینیم که ثروت هزاران میلیاردی 
دارد، اگر ویالی لواسان عباس آخوندی را می بینیم، روا نیست حبیبی ها و نبوی ها 
را نبینیم. وظیفه همه ماســت که اجازه ندهیم مرفهین بی درد بر مناصب کشور 

تکیه بزنند، از هر طیفی می خواهند باشند.
علی قلهکی: اروپا پس از هشت ماه تأخیر باالخره کانال مالی با ایران 
را ثبت کرد؛ اما مشــروط کــردن آن به تصویب و اجرای کامل لوایح 

FATF نوعی گروگانگیری سیاسی ـ اقتصادی و خدعه پیچیده ای است.
»هویج« از بیرون و »چماق« از داخل از سوی اذناب شان بازی نخ نمایی ا ست که 

اهل حق را تمکینی بر آن نیست.

  حســين عبداللهی فر/ باز هم الریجانی به مسافرت رفت و بازار تحلیل و گمانه زنی درباره 
نامزدی وی در 1٤٠٠ داغ شد. در حالی که عده ای مانند حسین مرعشی اصرار می کنند، این سفرها 
با اهداف انتخاباتی صورت می گیرد، اما نزدیکان وی، سفرهای رئیس مجلس به منظور افزایش جنبه 

نظارتی خانه ملت را بسیار کمتر از آنچه می دانند که باید اتفاق بیفتد. 
صرف نظر از اینکه کدام یک از این تحلیل ها به واقعیت نزدیک تر اســت، آنچه محل ســؤال قرار 
می گیرد، اهداف رســانه ای کردن این گونه خبرها و نظرها آن هم با تیترهای جهت داری اســت که از 
جمله آنها می توان به تیتر یک یکی از روزنامه های اصالح طلب در اواسط هفته گذشته اشاره کرد که 

در این باره نوشت: »آیا اصالح طلبان الریجانی را جایگزین روحانی می کنند؟«
به نظر می رسد از طرح این سؤال در رسانه ها چند هدف مدنظر باشد: 

1ـ طرح انتخابات 1٤٠٠ 
پرداختن به موضوع انتخابات 1٤٠٠ به مثابه هدفی مشترک و مرکز ثقلی در همگراسازی جناحی 

فی نفســه موضوعیــت دارد؛ 
روی  گذاشتن  انگشت  چراکه 
اهداف مشترک می تواند تأثیر 
فراوانــی در کاهش اختالفات 
درون گروهی، انگیزه بخشی به 
تحرکات سیاسی و امیدبخشی 

جریانی داشته باشد. 
2ـ گوشــزد کردن لزوم 

ائتالف برای انتخابات 98
 1٤٠٠ انتخابــات  طرح 
برای برخــی زودهنگام جلوه 

می کند، اما در نظر برخی دیگر این موضوع تأثیر مستقیمی بر انتخابات مجلس در سال آینده دارد، 
به ویژه آنکه وقتی از ائتالف در انتخابات ریاست جمهوری که در نهایت بر یک نفر تمرکز دارد، سخن 
به میان می آید، ائتالف بر لیســت در انتخابات مجلس را تسهیل می کند؛ لذا می توان گفت که اغلب 
تحلیلگران سیاسی معتقدند، راه موفقیت در انتخابات 1٤٠٠ از راه مجلس می گذرد. با این نگاه، طرح 

دغدغه انتخابات بعدی با هدف ائتالف سازی در 98 صورت می گیرد.  
3ـ تأثیرگذاری بر بازی رقیب

یکی دیگر از اهداف فضاسازی رسانه ای اخیر تأثیر بر جبهه رقیب است که می تواند در تحرک بخشی 
رسانه ای در آنها نیز مؤثر باشد. خاصه آنکه برخی جریان های سیاسی نان خود را در تنور طرف مقابل 
قابل پخت و پز می دانند و می گویند، اگر طرف مقابلی وجود نداشته باشد، امکان دوقطبی دیو و دلبر 

از بین می رود.  
در این میان نام بردن از امثال الریجانی و طرح ســؤاالتی از این دست که آیا اصالح طلبان روی 

وی ائتالف خواهند کرد، می تواند حتی بر آرایش طرف مقابل و گزینه های آنها تأثیر داشته باشد. 
٤ـ غلبه بر فشار روانی فضای موجود

از دیگر اهداف خاص رســانه های اصالح طلب در برجسته ســازی مسائل انتخاباتی و نام بردن از 
نامزدهای احتمالی کاهش فشار روانی موجود بر این جریان است. در حالی که اصالح طلبان با مسئله ای 
به نام عبور از روحانی مواجه شده و بر سر آن به چند گروه تقسیم شده اند، طرح نامزدی مشترک بعدی 
از سوی یک طیف دیگر این جریان، می تواند تأثیر فراوانی بر کاهش منازعه فعلی داشته باشد و نوعی 
فرار به جلو نیز تلقی شود. نوع سؤالی که در این باره مطرح شده و همچنین کنار آمدن اصالح طلبان 

با الریجانی به عنوان جایگزین روحانی، تا حدود بسیاری گویای این هدف است.
5ـ ارزیابی واکنش ها برای تصمیم سازی 

اهداف پنهان دیگری نیز می تواند مدنظر مطرح کنندگان این پرسش باشد که از جمله آنها می توان 
به ارزیابی واکنش ها و پاسخ های ارائه شده برای تسهیل در امر تصمیم گیری نهایی، تحمیل اراده خود 
به مراکز تصمیم ساز و ایجاد فضای رسانه ای به نفع نامزد مورد نظر، ارسال پیام خاص به شخص نامزد 

مورد اشاره و حتی مقاصدی چون سوزاندن وی اشاره کرد. 
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   حسن خدادی/ نفس توجه به واقعیتی به نام حضور جریان ساز در فضای 
مجازی از سوي امام خامنه ای)مدظله العالی( و ضریب دهي به آن در حد یک ضرورت 
فوری برای همه دســتگاه های تبلیغی کشور، نشان از بصیرت فوق العاده و دوراندیشي 
جامعه شناســانه ایشــان دارد. معظم له درباره فعالیت های تبلیغی در فضای مجازی 
فرمودند: »دســتگاه های مختلفی در فضای مجازی حضــور دارند، اما حضور در این 
فضا باید یک حضور جریان ســاز باشــد، ضمن اینکه بهترین راه شناسایی و ارتباط با 
گروه های مؤثر فرهنگی و یافتن ســؤال ها و ســرنخ های فکری آنان، استفاده از فضای 

مجازی است.«)139۷/11/۷(
اصوالً دنیاي امروز و چشم انداز آینده آن با مسئله نقش روزافزون ساحت »مجازي« 
در زندگي انسان ها گره خورده است. اگر روزگاري اینترنت و دیگر مصادیق فضاي مجازي 
تنها به طبقه به اصطالح نخبه و خاص تعلق داشت، امروزه به یکي از ابعاد انکارنشدني 
زندگي عامه مردم تبدیل شده است. در این زمینه براي رسیدن به یک »جامعه معرفتي 
مجازي« برآمده از آرمان هاي اســالمي و انقالبي باید ساز و کارهاي »تکنولوژیک« و 
»ایده هاي معرفتي« آن فراهم شود. شوراي عالي فضاي مجازي و دفتر تبلیغات اسالمی 
از یک سو با بحث هاي پرشتاب پیشرفت تکنولوژیک در ارتباط هستند و از سوی دیگر 
با مباني جامعه سازي اسالمي و ماهیت ارتباطات اسالمي پیوند مي خورند؛ از این رو سر 
و کار این نهادها هم با متخصصان فني است، هم با صاحب نظران فرهنگي ـ ارتباطاتي و 
هم با اندیشمندان نظریه پرداز و کل این مجموعه باید از جانب یک تیم چابک و جسور 
همگن شــوند. اگر بخواهیم سه عامل را الزامات بنیادین حضور جریان ساز در مواجهه 

با فضای مجازی، به ویژه شبکه های اجتماعی ذکر کنیم، شامل موارد ذیل می شود:
۱ـ عبور از نگاه گذشــته نگر / اولین واقعیت این اســت که نگاه گذشته نگر 
برخی جریان های انقالبی در دهه های گذشته، دستاوردی جز عدم ارتباط گیری مؤثر 
با اکثریت جامعه، به ویژه اقشار خاکستری نداشته است. در واقع، این جریان ها با تأخیر 
و پس از حضور همه گیر مردم در شــبکه اجتماعی به این شبکه ها وارد شده و پیشرو 
نبودن در پیوســتن به فضای مجازی موجب شده است اثرگذاری شخصیت های مؤثر 
در میان آحاد کاربران فضای مجازی نســبت به جریان های ضد انقالبی کمتر باشــد. 
به طور طبیعی فرصت ارتباط گیری مستمر و عمیق و مخصوصاً بهنگام در بازه ای که 
شبکه های اجتماعی از دیدگاه شخصیت های انقالبی به فراموشی سپرده شده بود، سبب 
شــد در برهه ای از زمان، اقشار خاکستری در معرض رهنمودها یا تحلیل های جریان 
ضــد انقالب قرار گیرد. حــال که به اهمیت و ضرورت حضور در این فضا پی برده ایم، 

باید از نگاه های گذشته عبور کرد.
۲ـ محدود نکردن جامعه ارتباطی / یکی از موانعی که موجب عدم فراگیری 
ارتباطات جریان انقالبی در شبکه های اجتماعی شده، معطوف شدن نحوه بیان و نوع 
ارتباطات در کلونی های اقشار خاص بوده است. برخالف جریان انقالبی، بخشی از غیر 
انقالبیون در فضای مجازی ســعی کرده اند بــا حرکت در مرز تفکرات عامه مردم، هر 
نوع گرایش و تفکری را با خود همراه کرده و در بزنگاه های خاص)همچون عرصه های 
انتخاباتی( زنجیره های هم ارزی ایجاد کنند. تعبیر زنجیره های هم ارزی بدان به معنای 

آن است که حول دال مرکزی یک گفتمان زنجیره های متفاوتی شکل می گیرند. 
۳ـ حضور فعال جريان انقالبی/ یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد رابطه مستحکم 
میان مردم و نخبگان سیاســی، حضور فعال و به اصطالح نمایش ســبک زندگی دوم 
افراد )second life( از سوی جریان انقالبی است. با وجود حضور جریان انقالبی در 
شبکه های اجتماعی، هنوز شاهد بهره برداری صحیح از شبکه ها نیستیم و مطالبی که 
شخصیت های انقالبی ارائه می دهند، بیشتر شبیه بیانیه های سیاسی یا ادبیاتی است. 
چنین رویکردی نشان دهنده نبود شناخت صحیح درباره نحوه تعامل در فضای مجازی 
است. بدون شک، هر یک از شبکه های اجتماعی خود یک نوع فرهنگ ارتباطی را به 
همراه داشته که حرکت خالف جهت این فرهنگ مرسوم، موجب طرد اجتماعی می شود.

الزامات حضور جریان ساز در فضای مجازی

حجت االسالم سیدهاشم الحیدری معاون فرهنگی حشدالشعبی عراق با بیان اینکه والیت فقیه تنها برای جمهوری اسالمی نیست؛ بلکه والیت فقیه االن ولی حزب اهلل لبنان، حشدالشعبی، 
مقاومت عراق، انصاراهلل، مردم بحرین و یمن است، خاطرنشان کرد: والیت فقیه از مدرسه فیضیه شروع شد و امروز تا نیجریه، یمن، بحرین، داخل حجاز، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و 

پاکستان ادامه داشته است که همگی امتداد فریاد امام راحل است. در حال حاضر امید قدس، فلسطین و انصاراهلل والیت است که باید آن را حفظ کنیم.

 والیت فقیه تنها برای 
جمهوری اسالمی نیست

سابوتاژ اقتصادی مسیر جدید دشمن برای فتنه
معاون حقوق بشــر قوه قضائیه با بیان اینکه، اوضاع کنونی اقتصاد کشــور محصول دو 
پدیده است، گفت: »امروز در کشور دو موضوع فتنه اقتصادی و افت کارآمدی سبب مشکالت 

اقتصادی موجود در کشور شده است و این دو مورد باهم اتفاق افتاده است.«
»محمدجــواد الریجانی« افزود: »در فتنه 88 دشــمنان می خواســتند مــردم را به 
کف خیابان ها بیاورند و »رأی ما کجاســت؟« هم کلیدواژه و شــعار دشــمنان در این فتنه 
 بود. امروز هم دشــمن به دنبال کشــاندن مردم به خیابان ها با شــعار »پول ما کجاست؟« 

هستند.
 این برنامه دشمنان است، البته فتنه، اتاق فرماندهی نیز دارد و این بار اتاق فرماندهی 

فتنه اقتصادی از سوی دشمنان آشکار است.«
 الریجانی یادآور شد: »برجام توانست در دل دشمن امیدی ایجاد کند؛ مبنی بر اینکه 
ما مستأصل شده ایم؛ اما ملت بزرگ ایران هیچ گاه مستأصل نشده است. برای آمریکا و دَول 
غربی فتنه اصل نبود؛ بلکه مختل کردن و تضعیف و ساقط کردن نظام اسالمی ایران هدف 
بود و هست و لذا غرب در دو مسیر برای مقاصدی که فتنه متوجه آن بوده است، کار می کند؛ 
اول اینکه روی اصحاب فتنه زیاد سرمایه گذاری نمی کند؛ چرا که می داند بازسازی آنها بسیار 
پرهزینه است و بعید است به جایی برسد. اما برای اختالل در نظام به ویژه اختالل اقتصادی 
بیشتر سرمایه گذاری کرده   است؛ یعنی اکنون خط فتنه به خط سابوتاژ اقتصادی ـ خرابکاری 

و اغتشاش به بهانه مشکالت اقتصادی ـ تبدیل شده است.«
 جریــان اصالح طلــب و تندرو حامی دولت در عین تالش برای ســیاه نمایی از اوضاع 
کشور و فراهم آوردن زمینه تخریب گسترده اقتصاد، به دنبال کاهش مقاومت نظام در برابر 

تحریم ها است.

   نويد کمالی/ اگر قصد برشمردن دشمنان منطقه ای انقالب اسالمی را داشته باشیم، می توانیم 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و محمدبن سلمان ولی عهد عربستان سعودی را دو دشمن اصلی 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا بدانیم؛ چرا که حداقل در طی چند این سال اخیر از انجام 

هیچ گونه اقدام غیر انسانی برای ضربه زدن به ملت ایران دریغ نکرده اند.
برای نمونه اولی از هرگونه ظرفیت رســانه ای و بین المللی حتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
برای گسترش ایران هراسی علیه ملت ایران بهره می گیرد و دومی با تأمین مالی تروریسم، مسبب وقوع 

جنایاتی مانند حوادث تروریستی مجلس و اهواز شده است.
البته، این دشمنی ناشی از افزایش روزافزون قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ایران در سطح منطقه است 
که دشمنان کشورمان، از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از آن به یکی از ابزارهای قدرتمند 
اِعمال نفوذ جمهوری اســالمی در منطقه که البته، تهدیدکننده منافع استکباری و استعماری آنهاست، 
یاد می کنند؛ ازاین رو رژیم صهیونیســتی و عربســتان سعودی به عنوان دو بازیگر منطقه ای ذیل ایاالت 
متحده آمریــکا همواره تالش 
کرده اند با تحمیل فشار و هزینه 
بر ملت ایــران، حتی به بهای 
عبور از آرمان فلسطین مانع از 
افزایش نفوذ تفکر مقاومت در 

منطقه شوند.
با این حــال طی ماه های 
اخیر چــرخ روزگار به گونه  ای 
رقم خورده که به عقیده بسیاری 
دیگر  بین المللی  تحلیلگران  از 
نمی تــوان امیــدی بــه آینده 
سیاسی نتانیاهو و محمدبن سلمان داشت و به زودی باید شاهد حذف این دو چهره ضد ایرانی از صحنه 

سیاست بود که در ادامه به اجمال به چرایی آن خواهیم پرداخت.
محمدبن ســلمان ولی عهد جاه طلب ســعودی پس از شروع فرایند قدرت گیری در ساختار سیاسی 
عربستان هرچند با اعمال برخی اصالحات اجتماعی در ابتدای امر توانست در بین اقشار جوان سعودی 
از محبوبیت مطلوبی برخوردار شود، اما تشدید فضای امنیتی این کشور و سرکوب آزادی بیان و شروع 
فرایند حذف منتقدان سیاسی در کنار آغاز جنگ پرهزینه یمن و صرف میلیاردها دالر ذخایر ارزی این 
کشــور در بازار تســلیحات موجب شد تا وی نه تنها در عربستان، بلکه در میان افکار عمومی جهان نیز 
مورد انتقاد جدی قرار گیرد، اما در این بین ماجرای قتل جمال خاشــقجی روزنامه نگار و فعال سیاســی 
منتقد را می توان ضربه مهلکی دانست که پیامدهای آن از جمله رأی اخیر مجلس سنای آمریکا مبنی 
بر احراز مسئولیت وی در قتل این روزنامه نگار می تواند به زودی به عزل و حذف وی از چرخه سیاست 

در عربستان منجر شود.
اما نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در سطح رسانه های جهان مهم ترین دشمن ملت ایران 
شناخته می شود نیز حال و روز بهتری نسبت به بن سلمان ندارد و ماجراهایی از جمله شکست در جنگ 
دو روزه علیــه غزه و همچنین ناکامی ارتش این رژیــم در مقابله با تونل های زیرزمینی مقاومت زمینه 

فروپاشی کابینه امنیتی وی و برگزاری انتخابات زودهنگام را مهیا کرده است.
جالب آنکه، ناکارآمدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی دولت نتانیاهو به حدی است که رسانه های معروف 
صهیونیســتی از جمله یدیعوت آحارونوت به تازگی در گزارشــی ویژه خبر از افزایش مهاجرت معکوس 
صهیونیست ها به خارج از سرزمین های اشغالی و لغو تابعیت های شان داده است، به طوری که بنا بر برخی 
تحلیل ها ادامه این روند سبب وقوع بحران شدید جمعیتی در سرزمین های اشغالی خواهد شد که یکی 
از پیامدهای آن کاهش نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی خواهد بودبه همه اینها پرونده معروف فساد 
نتانیاهو و همسرش  را هم اضافه کنیم. با توجه به آنچه بیان شده می توان انتظار داشت که همزمان با 
ایامی که ملت بزرگ ایران جشــن بزرگ چهل سالگی انقالب اسالمی را برگزار می کنند، ائتالف عبری ـ 
عربی ضد کشورمان با کاهش قدرت این دو مهره ضد ایرانی به شدت تضعیف شود که در نتیجه آن به 

فضل الهی بیش از پیش شاهد گسترش انقالب اسالمی در سطح منطقه خواهیم بود.

کشتی سوراخ ائتالف عبری ـ عربی 

 چهار ضلع برنامه دشمن
علیرضــا زاکانی با اشــاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب در موضوع 
احتمال وقوع فتنه در سال آینده و 
برنامه دشــمن برای اجرایی شدن 
این طراحی شــوم، گفــت: »فتنه 
سال 98 مشخص است، طراحی به  
صورت این است که مردم را در برابر 
نظام و انقالب اسالمی قرار دهند و 
راه آن نیــز این اســت که آمریکا و 
دشمن های خارجی فشار اقتصادی را 
تشدید کنند، مسئوالن با ناکارآمدی، 
نتوانستن و نخواستن زمینه را فراهم 
کنند، تجدیدنظرطلبان سیاســی با 
دعوت به حضور مــردم و نافرمانی 
مدنی به ایــن زمینه کمک کنند و 
ضلــع چهارم نیز ورود ضد انقالب و 
منافقین برای ایجاد آشوب در کشور 
اســت، این طور کــه مانند حلزون 
خــودش را بازتر کند تا ســخت تر 

شود.«
گرانی گوشت؟

برآوردها نشان می دهد کل نیاز 
سالیانه کشور به گوشت دام رقمی 
نزدیک به 1 میلیون تن اســت که 
حدود ۷5 درصد آن با تولید داخل 
سالیانه  همچنین  می شود،  برطرف 
نزدیک به 28٠ هزار تن گوشت دام 
از خارج کشــور وارد می شود که ارز 
مورد نیاز آن نزدیک به 1/6 میلیارد 
دالر است. در این حال تولید داخلی 
با بی توجهی نسبت به اوضاع جدید 
متناســب با افزایــش تقاضای بازار 
رشد نکرد. امروز به نظر می رسد، با 
وجود این کوتاهی در توجه به تولید 
داخل و نظــارت بر کمیت دام های 
مولد عوامــل دیگری نیز بر افزایش 
افسارگســیخته قیمت گوشت مؤثر 
است، مهم ترین آنها نداشتن مدیریت 
در توزیع گوشت و ضعف نظارت در 

توزیع است.
چک سفید امضا

محمدرضا تاجیک از مشاوران 
دولــت اصالحــات گفتــه اســت: 
»اصالح طلبان حتی با حسن روحانی 
یک ائتالف مرسوم نیز نکردند، چون 
اگر ائتالف واقعی در کار بود، پس از 
پیروزی باید به طور مشخص از دولت 
سهمی می داشتند؛ آنها چک سفید 
امضا به روحانی دادند، اصالحات را 
در طیف اعتــدال خالصه کردند و 
تمام سرمایه عظیم اجتماعی جریان 
ریشــه دار اصالحات را در یک سبد 
گذاشــتند. این ســخنان در حالی 
اســت که اصالح طلبان بابت همین 
چک سفید امضا امتیازات فراوانی از 
رئیس جمهور گرفتند؛ از سطح معاون 

اول تا معرفی وزرا، استانداران و...«
حمایت خدا از ترامپ!

ســخنگوی  ســندرز،  ســارا 
کاخ ســفید در مصاحبه با شــبکه 
»سی بی ان« )شبکه پخش سراسری 
مسیحی( آمریکا مدعی شده است: 
»خدا می خواســت دونالــد ترامپ 
رئیس جمهور شــود.« سندرز گفته 
اســت: »فکر می کنم خدا از همه ما 
می خواهد نقش های متفاوتی را در 
مقاطع مختلف بر عهده بگیریم و فکر 
می کنم او می خواست دونالد ترامپ 
رئیس جمهور شــود. بــرای همین 
اســت که او آنجاست و به نظر من 
کارش در حمایت از اموری که برای 
 اهل ایمان خیلی مهم اســت، عالی

 بوده است.«)!(
تأیید پایبندی ایران

»دن کوتس« رئیس اطالعات 
ملی ایاالت متحده در گزارش سالیانه 
»تهدیــدات جهانی« اذعان کرد که 
ایران به تعهدات خــود ذیل توافق 
هسته ای ســال 2٠15 پایبند بوده 
است. این در حالی است که ترامپ 
اردیبهشت ماه امسال با »فاجعه بار« 
دانســتن این توافق، دستور خروج 
آمریکا از آن را صادر کرد. یکی دیگر 
از نــکات مهم گــزارش »تهدیدات 
جهانی« این بود که کوتس اعتراف 
کرده بود، ایران به دنبال دستیابی به 

سالح اتمی نیست. 
حصر رئیس جمهور!

می مقــدم،  گرا عیل  ســما ا
ســخنگوی حزب اعتمــاد ملی با 
اینکــه، رئیس جمهــوری در  بیان 
حصــر عــده ای قــرار دارد، افزود: 
»در این ســال ها دولتی به دســت 
ســران حزب اعتدال و توسعه افتاد 
کــه رئیس جمهــوری آن را حصر 
کردند و بــه او اجازه برآورده کردن 
وعده هایی را که به اصالح طلبان داده، 
نمی دهند و امروز که به ایام انتخابات 
نزدیک می شویم، دوباره می خواهند 
اصالح طلــب  تشــکلی  را   خــود 

معرفی کنند.«

اهداف انتخاباتی از طرح پرسش درباره احتمال ائتالف روی الریجانی

روی خط خبر

تبیین

نکته گرام

عکس خبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

یکسان سازی قبور شهدا کار غلطی است
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی پس از زیارت قبور مطهر 
شهدا درباره یکسان سازی قبور شهیدان فرمودند: »یکی از کارهای بدی که بعضی از مدیران 
گلزارهای شهدا انجام می دهند، این کار غلط یکسان سازی قبور شهدا است. این]جا[ خوب 
است؛ همین درست است، بیایند صاحبان این شهدا، پدران شان، مادران شان، فرزندان شان،  
همسران شان، عالمتی داشته باشند، عکسی داشته باشند، این خوب است. این شکل، شکل 

طبیعی است. 
هیــچ لزومی نــدارد که ما این ]عالمت ها[ را صاف کنیــم، به خیال اینکه می خواهیم 
زیباســازی کنیم. زیبایی هر جایی و هر چیزی به َحَســب خودش اســت؛ زیبایی انسان،  
زیبایی باغ،  زیبایی قبرســتان، زیبایی هر چیزی را باید به َحَســب خودش محاسبه کنیم.« 
 کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدا، سال 83 به تصویب هیئت وزیران دولت محمد خاتمی

 رسید. 
براساس این دستورالعمل، جلسات کارگروه به ریاست استاندار یا معاون عمرانی استاندار 
و 1۷ دستگاه مرتبط، در استانداری های کشور برگزار شد. در پی اجرای طرح یکسان سازی ، 
اتفاقات تلخی رخ داد، برای نمونه قبور شهدا بدون اجازه خانواده های شان یکدست و یک شکل 
شــدند، نقوش سنتی و نمادهایی که به دســت خانواده ها کنار قبور ایجاد شده بود، از بین 
رفت. تا ســال 8۷ برای اجرای این طرح حتی رضایت خانواده شــهدا گرفته نمی شد و کار 
با امضای صورت جلســه هایی که اعضای کارگروه در جلسات امضا می کردند، پیش می رفت، 
اما از سال 8۷ به همه ادارات، توصیه اکید شد تا از خانواده شهدا رضایت نامه بگیرند. طرح 
یکسان ســازی قبور برای بسیاری از گلزارها تکرار شد. گلزار شهدای مشهد، اصفهان، تبریز 

و... که همه رنگ تکرار گرفتند.

تمام مسائل 
آموزشی کشور 

رفع شده و نحوه 
نگهداری سگ 

مانده است! وضعيت 
اين روزهای 

مهدکودک های 
کشور نگران کننده 

است! از آموزش 
رقص تا آموزش 

نگهداری سگ

بنيان عقايد 
صهيونيستی

 بر مبنای نژادپرستی 
گذاشته شده است، 

اعتراض فلسطينيان  
به افتتاح بزرگراهی 

در کرانه باختری 
که خطوط عبوری 

صهيونيست ها با 
فلسطينيان از هم 

جدا کرده است!

حميد فرخ نژاد، بازيگر 
ايرانی که در صفحه 

شخصی خود آرزو 
کرده ايران کسی مانند 

حاکم دبی داشته 
باشد! شخصی که برای 
پول هر کاری می کند. 
فقط نگرانيم »العربيه« 

با او برای تهيه اين 
خوراک خبری ارزان 

حساب کرده باشد!

ديوارکشی و 
زنانه و مردانه 

کردن خيابان ها 
را بعضی ها اينجا 

به شوخی گفتند، 
بعضی ها اونجا در 

اورشليم جدی 
انجام دادند! 
ديوارکشی 

خيابان ها در قلب 
رژيم صهيونيستی!

»فرزانه کاظمی« 
همسر جانباز 

شيميايی که با 
ون مسافران را 
جابه جا می کند، 

با درآمدش 
مشتاقان را 

صلواتی به سفر 
زيارتی کربال و 

مشهد
 می فرستد

امام خامنه ای
 در آستانه

 دهه فجر برای 
»رفيق ديرين 

و همسنگر 
و همگام دوران 

مبارزاتش 
درنهضت اسالمی« 

مرحوم هاشمی 
رفسنجانی قرآن 

قرائت می کند



در هفته های اخیر، خبر ســفر سه هیئت عراقی به سرزمین های اشغالی در 
سال گذشته میالدی که وزارت خارجه این رژیم در حساب توئیتری خود منتشر 
کرد،  موجب ایجاد جنجال بزرگی در محافل سیاسی عراق شد. عراقی ها از این خبر 
شوکه شده و به دنبال بازخواست نمایندگانی هستند که اسم شان در این فهرست 
آمده است و از دولت عراق و وزارت خارجه کشورشان نیز خواسته اند در این باره به 
طور مفصل و دقیق تحقیق کند. ایدی کوهین، کارشناس امنیتی رژیم صهیونیستی 
که در روزنامه های این رژیم تحلیل های امنیتی می کند، در حساب توئیتر خود نام 
تعدادی از این نمایندگان را فاش کرد. وی نوشت: »احمد الجبوری، احمد الجربا، 
عبدالرحیم الشمری، عبدالرحمن اللویزی، نماینده سابق استان نینوا در پارلمان، 
خالد المفرجی، نماینده اســتان کرکوک در پارلمان، عالیه نصیف، نماینده استان 

بغداد در پارلمان این کشور، نمایندگانی هستند که به اسرائیل سفر کرده اند.«
 در همین راستا، کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق اعالم کرد برای آگاهی 
از صحت ادعاهای منابع صهیونیســتی مبنی بر سفر هیئت های عراقی به تل آویو 
که شماری از نمایندگان پارلمان این کشور هم در آن حضور داشته اند، تحقیقاتی 
را آغــاز خواهد کرد. همچنان که یک مقام بلندپایه عراقی در واکنش به اطالعات 
و گزارش های رسانه های صهیونیستی درباره سفر مقامات عراقی به سرزمین های 
اشغالی تأکید کرد، این اطالعات فریبکارانه است و هیچ هیئتی از جانب حکومت 

عراق به سرزمین های اشغالی سفر نکرده است.
فارغ از صحت و سقم ادعای مطرح شده درباره این خبر، توجه به چند نکته 
در این زمینه مبین این است که نباید این دست مالقات ها را نشان دهنده رویکردی 

برای عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و عراق دانست؛
ـ درباره نام هایی که صهیونیســت ها مطرح کرده اند، نباید بزرگ نمایی شود. 
بدون تردید در بین عراقی ها نیز همانند دیگر کشورهای عربی هستند کسانی که 
برخالف خواسته افکار عمومی و صرفاً برای منافع دست به چنین اقداماتی بزنند. 
ـ با توجه به فضای ضد صهیونیستی که در افکار عمومی عراقی وجود دارد، 
ارتباط گرفتن با رژیم صهیونیســتی از سوی مقامات سیاسی به نوعی به معنای 

مرگ آینده سیاسی آنها تلقی می شود.
ـ وجود مرجعیت دینی عراق که رژیم صهیونیســتی را غاصب سرزمین ها و 
مقدسات اسالمی می داند و بر آزادی  سرزمین های اشغالی تأکید می کند، عاملی مهم 
و اثرگذار در مقابل عادی سازی روابط بین عراق و رژیم صهیونیستی تلقی می شود.
ـ واکنش تندی که محافل سیاسی و افکار عمومی عراقی به موضوع این سفر 
نشان داده اند، خود حاکی از نوع نگاهی است که نسبت به رژیم صهیونیستی در عراق 
وجود دارد و اینکه عراقی ها،  رژیم صهیونیستی را دشمن امت عربی اسالمی می دانند. 
پایان ســخن اینکه بــا وجود همه واکنش های تندی که نســبت به ادعای 
صهیونیســت ها در زمینه سفر مقامات عراقی به سرزمین های اشغالی نشان داده 
شــد، حکومت عراق باید موضعی جدی و قاطع نســبت به داستانی داشته باشد 
که صهیونیســت ها روایتگر آن هســتند و تحقیقات کاملی در زمینه این موضوع 
انجام دهد و در راســتای محکومیت این نوع سفرها از هیچ اقدام حقوقی کوتاهی 
نکند؛ چرا که هرگونه سســتی در این زمینه سبب سرعت در رویه ای می شود که 
برخی کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس در پیش گرفته اند و بی توجه به فضای 
موجود در افکار عمومی این کشورها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

با یکدیگر مسابقه می دهند. 

 بازخوانی یک جنجال!
پرتو
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   جعفر توکلی/ در آغاز سال 
2٠18 روزنامه ایندیپندنت گزارشــی 
منتشر کرد که در آن آمده بود: »جهان 
در حال عبور از غرب به عصر پساغرب 
است. کاهش نفوذ اروپا و آمریکا زمینه 
را برای کشورهای دیگر فراهم کرده تا 
نظم جهانی جدیدی را شــکل دهند. 
همه پرســی برگزیت و انتخاب ترامپ، 
اتحادیه اروپا، ســازمان ملل و ناتو را در 
وضعیت متزلزلی قرار داده است. در واقع 
می توان گفت، اساسی ترین ارکان غرب و 
نظم جهان لیبرال، تضعیف شده است.«

مقــارن با آن فدریــکا موگرینی 
به روزنامــه دی ولت گفته بود: »قدرت 
رهبــری آمریکا در حال کاهش و زوال 
است. من هرگز جامعه آمریکا را تا این 
حد قطبی شــده ندیده بــودم. آمریکا 
در درون منســجم نیست. بزرگ ترین 
دموکراسی جهان بی ثبات شده است. تا 
انجا که می رود صف آرایی اروپا در مقابل 
آمریکا علنی تر از همیشه شود؛ موضوعی 
که حاال در ابتدای سال 2٠19 با تشکیل 
نشستی در خاک اروپا از سوی آمریکا 
و نادیــده گرفتن اتحادیه اروپا شــکل 

جدی تر به خود گرفته است.
بر اســاس دعوت نامه مشــترک 
وزرای خارجه آمریکا و لهســتان، قرار 
اســت وزرای خارجه حدود 3٠ کشور 
جهان در 2٤ و 25 بهمن ماه در نشستی 
با عنوان نشســت  وزیران برای ارتقای 
امنیت و صلح در خاورمیانه در ورشــو 

پایتخت لهستان گرد هم جمع شوند.
عــالوه بــر وزرای خارجه برخی 
کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس،  
ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا، یونان، 
ایرلند، ســوئیس، فنالند، نروژ، سوئد، 
فرانســه، اتریش، کرواسی، صربستان، 
بلژیک، رومانی، مجارستان و... نیز دعوت 
شده اند. نتانیاهو و برخی از اعضای کابینه 
وی نیز در این نشست شرکت می کنند. 
اهــداف متصور بر این نشســت 

عبارتند از:
1ـ طراحــی اقــدام علیه حضور 
قدرتمند ایــران در منطقه )ســوریه، 

عراق، یمن و...(؛
2ـ محدود کــردن قدرت دفاعی 
ایران و دسترسی به اطالعات موشکی 

آن؛
ز  ا تاریخ هــا  برداشــتن  3ـ 
محدودیت هــای هســته ای و تحمیل 
با صنعت  ایران  خداحافظی همیشگی 

هسته ای؛
٤ـ ایجاد کمربند فشار علیه ایران 

از کره جنوبی تا لهستان؛
5ـ ایجــاد اخــالل حداکثری در 

فروش نفت ایران؛
6ـ تجمیــع جریان ضد انقالب و 
ضد ایرانی در منطقــه و فرامنطقه در 

لهستان؛
۷ـ شــدت بخشــیدن به جنگ 

ترکیبی علیه جمهوری اسالمی ایران؛
8ـ سرپوش گذاشتن بر دومینوی 

شکست های پی در پی در منطقه؛
استارت پروژه »ضربه سخت  9ـ 
زمســتانی« پــس از شکســت پروژه 

»تابستان داغ«؛
1٠ـ هماهنگــی در ورشــو برای 
تأثیرگذاری بــر اجالس امنیتی مونیخ 
برای برداشــتن گام های جدی تر علیه 

ایران؛ 
11ـ ایجاد آرامش روانی برای گاو 

شیرده آمریکا در منطقه؛
12ـ دعوت از گروهک تروریستی 
منافقین بــه منظور خــروج از انزوا و 
احیای مجدد و راه اندازی دور جدیدی 

از اقدامات آنها.
اما اهداف غیر ایرانی دولت آمریکا 
از این نشســت را می توان در دو مؤلفه 

 زیر برشمرد:
1ـ بهانه ای برای دیدار نتانیاهو با 

برخی از مقامات عربی؛
معاملــه  پــروژه   اجــرای  2ـ 
قــرن و عادی ســازی روابــط اعراب و 

صهیونیست ها.
در همین راســتا وزارت خارجه 
آمریکا به برخی کشورها پیام داده که اگر 
تمایلی به همراهی در این برنامه ندارند، 

با آن نیز مخالفت نکنند!
اینکه در دو، ســه ماه آینده چه 
پیوندی میــان پروژه های ناتوی عربی، 
معامله قرن و آشوب های سراسری در 
ایران و همه اینها با برجام منطقه ای و 
انتخابات مجلس یازدهم وجود خواهد 

داشت، به زمان نیاز دارد.
آمریکایی ها برای سال 98 تدارک 
بسیاری دیده اند؛ لذا جلساتی در عراق 
و کرکوک و در ترکیه با منافقین و ضد 
انقالب داشته اند. البته آمریکایی ها، هم 
امیدوارند و هم مدعی هستند که تا آخر 
سال 2٠19 پازل هایی که برای براندازی 

ایران چیده  اند جواب خواهد داد. 

بازخوانی یک سناریو
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از سازوکار جدید مالی اروپا برای مراودات اقتصادی با ایران، گفت: شروطی که اروپا ضمن عقد INSTEX مطرح کرده، نقض 
برجام و استقالل ملی ایران است. اروپا و آمریکا طبق برجام موظف بودند دسترسی ایران به تجارت جهانی را تسهیل کنند و هدف اصلی ایران از حضور در مذاکرات برجام حل برخی محدودیت های اقتصادی 

بود. INSTEX در واقع تحقیر ملت ایران است و مشخص نیست دولت تا چه زمانی می خواهد این تحقیر را ادامه دهد. این سازوکار ضعیف مشکالت دسترسی ایران به تجارت جهانی را حل نمی کند.

 INSTEX شروط 
ناقض برجام

نیم نگاه

اسالم آباد در دو راهی دشوار انتخاب؟!

خبرها حاکی از آن است که محمدبن سلمان، ولی عهد نابخرد عربستان سعودی 
در چند روز آینده به پاکستان سفر خواهد داشت. این سفر در حالی انجام خواهد شد 
که چهار ماه از سفر عمران خان، نخست وزیر پاکستان به عربستان می گذرد. چرخش 
سیاست پاکستان به سمت عربستان برخالف وعده انتخاباتی حزب »تحریک انصاف« 
بود؛ از این رو بالفاصله پس از پیروزی عمران خان در انتخابات پاکستان، خالدبن عبداهلل 
آل ســعود شاهزاده سعودی در توئیتر مدعی شــد، عمران خان از »مهره های ایران« 
اســت؛ هرچند وی این توئیت را به ســرعت پاک کرد؛ ولی این موضوع نشان دهنده 
شــدت نگرانی عربستان از آینده رابطه این کشــور با پاکستان است؛ بنابراین لذا در 
چرایی چرخش پاکستان به ســمت آل سعود باید گفت: »اقتصاد پاکستان به شدت 
ورشکسته است؛ لذا این عامل سبب وابستگی شدید اقتصادی این کشور به مراکز پولی 
جهانی و دیگر کشورها شده است. از آنجا که اقتصاد نقش بی بدیلی در تعیین مسیر 
سیاست گذاری دارد، پاکستان در وضعیت فعلی توان اتخاذ سیاست مستقلی را ندارد. 
بنابراین عمران خان برخالف وعده انتخاباتی خود به سمت عربستان سعودی گرایش 
پیدا کرده است.« اما می توان این پرسش مهم را مطرح کرد که گرایش پاکستان به 

سمت عربستان راهبردی است یا تاکتیکی؟
معموالً، تعیین مســیر سیاست یک دولت در کشــورهایی که انتخابات برگزار 
می شــود، به صورت غیر مستقیم از سوی مردم صورت می گیرد؛ از این رو انتخابات 
چند ماه اخیر پاکســتان بین حزب تحریــک انصاف که موافق ایجاد رابطه راهبردی 
با جمهوری اســالمی بود، با حزب نواز شــریف که وابسته صد درصدی به عربستان 
سعودی بود، برگزار شد؛ از این رو حزبی توانست اعتماد مردم پاکستان را جلب کند 
که مخالف با سیاست های عربستان ســعودی بود. بنابراین مردم پاکستان به سمت 
جمهوری اســالمی ایران گرایش دارند و اگر عمران خان برخالف میل مردم کشورش 
به ســمت عربستان تمایل پیدا کند، بدون شک سبب نارضایتی مردم خواهد شد؛ از 
این رو به عقیده کارشناسان گرایش پاکستان به سمت عربستان کاماًل تاکتیکی است 
و این کشور پس از اینکه از این مرحله ورشکستگی اقتصادی نجات یابد، در سیاست 
خود بازنگری اساســی خواهد کرد. نکته اساسی دیگری که وجود دارد، این است که 
اقتصاد پاکستان در حالی به این مرحله رسیده است که این کشور برای توسعه خود 
همواره متحد راهبردی آمریکا در منطقه طی سالیان گذشته محسوب می شده است. 
نکته دیگری که الزم اســت درباره پاکستان بدانیم و برای امروز ایران نیز درس آموز 
است، پذیرفتن FATF از سوی سیاستمداران پاکستانی بود که برای بهبود وضعیت 
اقتصــادی خود انجام داده اند؛ اما امروز شــاهد تأثیرگذاری جدی در اقتصاد و میزان 
سرمایه گذاری خارجی در کشورشان نیستند. در واقع، با این اقدامات اقتصاد پاکستان 
به نوعی شرط سازی شده است. برای نمونه، آمریکا به پاکستان دیکته کرده است که اگر 
آنچه مدنظر ماست، در افغانستان پیداسازی شود، مشمول کمک اقتصادی آمریکا خواهد 
بود. با اشاره به اینکه پاکستان به دلیل رفتار غلط اقتصادی که در سال های گذشته 
از طرف سیاستمداران به مردم این کشور تحمیل شده است، به ناچار گزینه ای را که 
در برابر آل سعود و دیگر حکام مرتجع عربی خواهد پذیرفت، عزت و استقالل نخواهد 
بود. از سوی دیگر، عربستان سعودی با درک پاشنه آشیل پاکستان در وضعیت فعلی، 
به دنبال گرفتن امتیازهایی از این کشور است؛ تدریس وهابیت در مدارس دینی این 
کشور و در نهایت تقویت وهابیت در بین مردم، درگیر کردن پاکستان در بحران یمن 
و در نتیجه تقویت جبهه خود در منطقه، استفاده از مرزهای پاکستان در بی ثبات سازی 
منطقه جنوب شرقی کشور، سرمایه گذاری در بندر گوادر به منظور تأثیرگذاری بیشتر 
در خلیج فارس و به تبع آن سیطره در منطقه راهبردی این منطقه و دستیابی به توان 
هسته ای پاکستان در آینده و تالش برای مجهز کردن موشک های خریداری شده از 
غرب به کالهک هسته ای بخشی از طمع ورزی های آل سعود از حاکمان اسالم آباد است 

که باید مدنظر عمران خان که رئیس جمهوری مردمی است، قرار گیرد.

نگاه

  دکتر حنيف غفاری/   
 ســرانجام اتحاديه اروپا از 
طريق برخی رســانه های غربی، 
ويژه  مالی  سازوکار  »ثبت«  خبر 
اروپا موســوم به SPV را برای 
تحريم های  بــا  حداقلی  مقابله 
ثانويه و ضد ايرانی اياالت متحده 
که  موضوعی  کرد؛  اعالم  آمريکا 
با بازتاب هــای خبری و تحليلی 
بسياری مواجه شده است. بررسی 
ابعاد حقوقی و سياسی اين کانال 
مالی که با تأخير چند ماهه صورت 
می گيرد، واجد سؤاالت و ابهاماتی 
درباره حــدود و ثغور حقوقی و 
که  است  سازوکار  اين  راهبردی 
الزم است مورد توجه مردم و به 
ويژه مسئوالن قرار گيرد. در اين 
نکات  و  از سؤاالت  برخی  زمينه 
بايد از جنبه حقوقی و اقتصادی 
و برخی نکات ديگر، بايد از جنبه 
راهبردی و در کنار ديگر مواضع 
مقامات اروپايی عليه ايران رصد 

و تحليل شود:

الف ـ تحلیل رفتار اروپا
شــبکه خبری NDR آلمان از 
راه اندازی ســازوکار مالی ایران ـ اروپا 
خبــر داد. چنانکه این شــبکه اعالم 
کرده تروئیکای اروپایی)فرانسه، آلمان 
و انگلیس( سازوکار مذکور را به ثبت 
رسمی رسانده اند. این سازوکار مالی 
که »INSTEX« نامیده می شــود، 
نام اختصاری عبــارت »ابزاری برای 
حمایت از تبادالت تجاری« اســت. 
نخستین سؤال درباره سازوکار مالی 
ویژه اروپا، به تمایل نداشتن کشورهای 
اروپایی در اعالم صحیح این مســئله 
باز می گردد. این پدیده از یک ســو، 
نشان دهنده مالحظات خاص سیاسی 
کشورهای اروپایی در اعالم این موضوع 
و از ســوی دیگر، رویکرد محتاطانه و 
نامطمئن آنها در قبال این ســازوکار 
است. مبهم و نامشخص بودن ابزارها 
و راهکارهای تعبیه شده در سازوکار 
مالی ویژه و حتی برخی اختالفات حل 
نشده میان اعضای اتحادیه اروپا در این 

زمینه مؤثر بوده است.
واقعیت امر این است که بازیگران 
اروپایی و به صورت مشــخص، ســه 
کشــور آلمــان، انگلیس و فرانســه 
نخســتین و ابتدایی تریــن گام را در 
موضــوع اعالم ثبت ســازوکار مالی 
ویژه لرزان برداشته اند! بخشی از این 
موضوع، به مناســبات پشت پرده و 
آشکار سیاسی اتحادیه اروپا و ایاالت 
متحده بازمی گردد؛ موضوعی که در 
مجادالت درون اروپایی بر ســر اعالم 
کشــور میزبان و کارگــزاران دولتی 
اصلی)به عنوان مجریان سازوکار مالی 

ویژه اروپا( نیز خود را نشان داد.

ب ـ اعالم سازوکار مالی
 ویژه اروپا با چاشنی ابهام 

مقامــات اروپایی در طول تاریخ 
روابــط بین الملل نشــان داده اند که 
عالقــه فراوانی به حرکــت در میان 
ابهامــات و تناقض هــا دارند! اگرچه 
مسئوالن وزارت امور خارجه کشورمان 
توضیحاتی درباره سازوکار مالی اروپا 
داده اند، اما مقامات اروپایی همچنان 
از تشــریح ابعاد حقوقی و اقتصادی 
دقیق این ســازوکار سر باز می زنند. 
»هایکو مــاس« وزیر امــور خارجه 
آلمان به عنوان نخســتین کسی که 
ماه هــا پیش خبر تــالش اروپا برای 
راه اندازی این سازوکار را مخابره کرده 

بود، هم اکنــون از »اولویت بندی« در 
اجرای این سازوکار خبر می دهد. وی 
تأکید کرده اســت که سازوکار مالی 
ویژه اروپا در مرحله اول، رفع نیازهای 
انسانی اســت! وزیر خارجه آلمان به 

صراحت در این باره 
گفته اســت: »فرانسه، آلمان و 
انگلیس در آستانه راه اندازی سازوکار 
ویژه مالی برای تسهیل تجارت با ایران 
هستند این سازوکار قرار است در ابتدا 
مبادالت کاالهای انســانی! را پوشش 
دهد. ایجــاد کانال ویژه برای تجارت 
با ایران وارد مرحله جدی شده است 
و عملــی کردن این اقدام را به زودی 

خواهیم داشت.«
به راستی؛ »مرحله ای کردن« یا 
طبقه بندی کــردن نیازهای ایران در 
سازوکار پیشنهادی اروپا چه معنایی 
دارد؟ ســؤال اصلی اینجاست که اگر 
SPV یک سازوکار مستقل، کارآمد 
و همه جانبه محسوب می شود، چرا در 
آن، میاِن نیازهای فوری و غیرفوری 

کشورمان تفکیک ایجاد شده است؟

ج ـ از »ثبت« تا »راه اندازی« 
کانال مالی ویژه اروپا

در موضوع »ثبــت« کانال ویژه 
مالی اروپا و نسبت آن با »راه اندازی« 

این کانال، سه نگاه کلی وجود دارد:
در نگاه اول، برخی مســئوالن 
حوزه سیاســت خارجی و اقتصادی 
کشــور به گونه ای وانمــود می کنند 
که گویــا »ثبت« کانــال ویژه مالی 
اروپــا مترادف با اجرایی شــدن این 

سازوکار است.
در نــگاه دوم، برخی افراد تصور 
می کنند که »ثبت« کانال ویژه مالی 

اروپا لزوماً مقدمه و پیش درآمدی بر 
اجرایی شدن کامل این سازوکار است؛

در نگاه سوم، برخی میان »ثبت« 
و »اجرایی شدن« این سازوکار تفکیکی 
هوشمندانه قائل می شوند و لزوماً ثبت 
این راهکار را به معنای اجرایی شدن 
آن تلقی نمی کنند. واقعیت این است 
که؛ »ثبت« سازوکار مالی ویژه هرگز 
به معنای »اجرایی شدن« آن )حتی در 
آینده( نخواهد بود. در این میان، باید 
میان »ثبت« و »اجرایی« شدن پروژه 
SPV نوعی تفکیک حقوقی و عقالنی 
صورت گیرد. سؤال اصلی این است که 
آیا اعالم موجودیت سازوکار مالی ویژه 
اروپا، به معنای آغاز به کار آن است؟ 
اگر این گونه است چرا مقامات اروپایی، 
میان »اعالم« و »راه اندازی« سازوکار 

تفکیک قائل می شوند؟

د ـ وقتی طرف ضامن
 همان طرف متعهد است!

یکی از پررنگ ترین و مهم ترین 
ابهاماتی که در موضوع سازوکار ویژه 

مالی اروپا به ذهــن خطور می کند، 
مربوط بــه »ضمانــت اجرایی« این 
راهکار است. اکنون این سؤال مطرح 
است که نقش ما در تدوین سازوکارها 
و ابزارهای حقوقی آن چه بوده است؟ 
برای نمونه، در صورت عدول احتمالی 
اروپــا از همــان تعهــدات اقتصادی 
محدود و حداقلــی خود، چه عواقب 
و آثاری متوجه این مجموعه خواهد 
بود؟ بی شک در یک »معادله قضایی 
دو طرفه«، طــرف متعهد نمی تواند 
همان طــرف ضمانت کننده باشــد! 
فراتر از آن، قاعدتاً در ســازوکار مالی 
مذکور، اتحادیه اروپا »طرف متعهد« 
باید  ازاین رو، ما  محسوب می شــود. 
بــا توافقی مواجه باشــیم که بخش 
اعظــم مناســبات و جزئیــات آن را 
جمهوری اسالمی ایران تعیین خواهد 
کرد. واقعیت این اســت که چینش 
ســازوکار حقوقی و متنی SPV به 
از ســوی  موضوعی »درون گروهی« 
اروپا تبدیل شده است. این مسئله با 
لوازم و مقتضیات مربوط به یک »تعهد 
حقوقی« ســازگاری ندارد. بر همین 
اساس، اتحادیه اروپا هر گاه اراده کند، 
یا هرگاه دولت های اروپایی تغییر رفتار 
یا تغییر ماهیت دهند، می توانند این 
سازوکار را به هم بزنند یا اجرا نکنند! 
به راستی، در این صورت چه هزینه ای 
برای تنبیه اروپا یا بازگرداندن آن به 
تعهدات خود مطابق سازوکار مذکور 

وجود دارد؟

ه ـ استمرار تاکتیک خرید زمان 
از سوی اروپا

در  اروپایی ها  هدفمنــد  تأخیر 
»اجرایی کردن« سازوکار مالی ویژه، 
موضوع دیگری اســت که دســتگاه 
دیپلماســی و سیاســت خارجــی 
کشــورمان باید به صورتی جدی از 
ســوی آن را تحلیل و واکاوی کنند. 
به عبارت بهتر، مشــخص نیســت 
که میان »ثبت« و »اجرایی شــدن 
کامل« سازوکار مالی ویژه )که ابعاد در 
برگیری آن نیز مبهم است(، چه مدت 
زمانی فاصله وجود خواهد داشت. در 
یک نگاه عمیق تر، می توان؛ »مرحله ای 
شــدن زمانی و عملی سازوکار ویژه 
مالی اروپا« را در ذیل »تاکتیک خرید 
زمان« از سوی تروئیکای اروپایی در 
قبال ایران مورد فحص و بررسی قرار 
داد. این تاکتیک از اردیبهشــت ماه 
امسال و پس از خروج رسمی دولت 
ترامــپ از برجام از ســوی بازیگران 
اروپایی دنبال می شود. هدف از اعمال 
این تاکتیک نیز کاماًل مشخص است؛ 
بیشــتر  اثرگذاری  برای  اتالف وقت 
تحریم هــای ثانویه آمریــکا بر ایران 
و گروکشــی از ســازوکار مالی ویژه 
برای امتیازگیری از ایران در مسائل 
اختالفی، به ویژه مســائل موشکی و 
منطقه ای. در یک جمع بندی کلی تر 
می تــوان گفت، اتحادیــه اروپا یک 
»پروژه حقوقی« را قربانی یک »پروسه 

سیاسی« کرده است. 

و ـ بازی هدفمند مشترک 
آمریکا و اروپا علیه ایران 

تأخیر هدفمند مقامات اروپایی 
در اجرایــی کردن ســازوکار مالی 
ویژه، از یک ســو مرهون مذاکرات 
پشت پرده ای است که میان مقامات 
آمریکایی و اروپایی متعاقب خروج 
ترامپ از برجام صورت گرفته است. 
به تازگی خبرگزاری رویترز گزارش 
اروپایی  داده است که کشــورهای 

قصــد دارند ایران را بــه  بهانه های 
غیرهسته ای هدف تحریم های جدید 
قرار دهند، اما »فدریکا موگرینی«، 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا از بیم فروپاشــی برجام، اعمال 
 SPV این تحریم ها را به پس از ثبت
موکول کرده است. یک رمزگشایی 
ساده از گزارش رویترز نشان می دهد 
کــه اروپایی ها قصد دارند از ثبت )و 
نه راه اندازی کامل و مؤثر( سازوکار 
مالــی ویژه، به مثابه مستمســکی 
برای اعمال تحریم های جدید علیه 
کشورمان بهره برداری کنند. چنانکه 
»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه 
فرانسه نیز اعالم کرده است، مقامات 
اروپایــی برای اعمــال تحریم های 
موشــکی سخت علیه کشورمان، به 
ویژه در زمینه آزمایش موشک های 

بالستیک، خیز برداشته اند. 

ز ـ رصد راهبردی سازوکار 
مالی ویژه اروپا

در یک نگاه کلی، ما هم اکنون 
بــا پدیــده ای مواجه هســتیم که 

مشخصات زیر را دارد:
نکتــه اول اینکه، حدود و ثغور 
حقوقی آن از جمله مســائل مربوط 
به تعهــدات حقوقی طرف مقابل و 
ضمانت اجرایی این سازوکار همچنان 

مبهم است. 
نکتــه دوم اینکــه، این پدیده 
صرفاً »ثبت« و نه »اجرایی« شــده 
و مشخص نیست دقیقاً چه زمانی از 
روی کاغذ به مرحله عمل می رسد!

مقامات  اینکــه،  ســوم  نکته 
اروپایی پس از »ثبت سازوکار مالی 
ویژه اروپا« به دنبال کســب امتیاز 

از ایــران در حوزه های منطقه ای و 
موشــکی خواهند بود. بنابراین، در 
یک فهم فرامتنی، SPV مقدمه ای 
بــرای »گــذار اروپــا از آمریکا« یا 
»ایســتادگی اتحادیه اروپا در برابر 
بلکه  ترامپ« محســوب نمی شود؛ 
مقدمه ای برای رسیدن به نتیجه ای 
به نام »اعمال فشار و متعاقباً تحریم 

دوباره ایران« به شمار می آید. 

ح ـ لزوم اتخاذ گارد بسته
 در برابر اروپای واحد 

تقابل تروئیکای اروپایی با ایران 
همچنــان ادامه دارد. این به معنای 
ادامه بازی سه کشور فرانسه، انگلیس 
و آلمــان در زمین ایــاالت متحده 
آمریکا و دولت ترامپ است. مروری 
بر مواضع اخیر مقامات اروپایی این 
مسئله را به خوبی اثبات می کند که 
ژن ایو لودریــان، وزیر امور خارجه 
فرانسه در آستانه »ثبت« کانال ویژه 
مالی اروپا بــه ایران درباره آزمایش 
موشک های بالستیک هشدار می دهد 

و کشــورمان را نســبت به اعمال 
تحریم هــای ســخت در این زمینه 
تهدید می کند! در آن سوی میدان، 
مقامات آلمانی شــرکت هواپیمایی 
ماهــان را تحریم کــرده و به طور 
مســتقیم از ســوی کاخ ســفید و 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه دولت 
ترامپ مورد تشویق قرار می گیرند. 
لندن نیــز ضمن ادامــه بازی های 
موذیانه خود در پشت پرده معادالت 
امنیتــی اروپا، به کارگردانی مخفی 
»پروژه سازی امنیتی« علیه کشورمان 

ادامه می دهد.
در چنیــن وضعیتی، عقالنیت 
سیاســی اقتضا می کند ما در برابر 
پدیــده ای که حدود و ثغور حقوقی 
و ضمانت اجرایی آن مشخص نبوده 
و از ســوی دیگر، به لحاظ ماهوی 
جنس و دستمایه ای کاماًل سیاسی 
دارد، با گارد بسته و نهایت احتیاط 
ممکن برخورد کنیم؛ چرا که در غیر 
این صورت، هم در جنبه حقوقی و 
هم در جنبــه اقتصادی و راهبردی 
ضربات ســختی از اتحادیــه اروپا 
دریافت خواهیم کرد. ما هم اکنون با 
پدیده ای در حوزه سیاست خارجی 
خود مواجه هســتیم کــه ضریب 
شکنندگی آن از برجام بیشتر است. 
توافق هسته ای میان ایران و اعضای 
گروه 1+5، دارای پشتوانه ای حقوقی 
به نام قطعنامه 2231 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد بود، اما سازوکار 
مالی ویژه اروپا، پدیده و سازوکاری 
»تمام اروپایی« و متغیری وابسته به 
»رفتار کشورهای اروپایی« است! بر 
همین اســاس الزم است، در چنین 
شرایطی موقعیت یابی دقیقی درباره 
ســازوکار ویژه مالی روپــا )به ویژه 
در حــوزه راهبــردی( صورت داد و 
مختصــات و جایگاه آن را در حوزه 
سیاســت خارجی کشور به صورت 
دقیــق تعیین کــرد. اتحادیه اروپا 
متعاقب رایزنی های مســتمری که 
با ایــاالت متحده آمریــکا )پس از 
خروج ترامپ از برجام( داشته است، 
قصد دارد از »ســازوکار مالی ویژه« 
به عنــوان یکی از قطعــات بزرگ 
»جورچین راهبردی تقابلی« خود با 
جمهوری اسالمی ایران استفاده کند. 
طرح همزمان موضوعات و مواردی 
مانند تحریم موشکی ایران، تحریم 
شرکت هواپیمایی ماهان و محکوم 
کردن سیاست های منطقه ای ایران 
در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی 
است. در چنین وضعیتی اساساً جایی 
بــرای خطرپذیــری در برابر اروپا و 
تحلیل خوشــبینانه رفتار بازیگران 

اروپایی وجود ندارد. 
الزم به تأکید مجدد نیســت 
که هرگونه نگاه خوشبینانه و مثبت 
نســبت به اقدام حداقلی و بسیار با 
تأخیر اروپایی ها مبنی بر »ثبت«! یک 
سازوکار حقوقی و اقتصادی مبهم، 
می تواند به پاشــنه آشیل راهبردی 
ما در حوزه سیاست خارجی تبدیل 
شــده و هزینه های کشور را در این 
حوزه افزایش دهد. همچنین اتخاذ 
این رویکرد خطرناک، قدرت مانور و 
اعمال فشــار اروپاییان برای تحدید 
توان موشــکی و منطقه ای ما را در 
آینده ای نزدیک افزایش خواهد داد. 
این در حالی است که کشور ما یک 
بــار تاوان خوش بینی مشــترک به 
ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا 

را بر سر برجام داده است.

صبح صادق ابعاد حقوقی و راهبردی ثبت  INSTEX   برای مقابله با تحريم های آمريکا عليه ايران را بررسی می کند 

یک سازوکار  ده ها ابهام

و  نگاه خوشــبينانه  هرگونه 
مثبت نسبت به اقدام حداقلی و 
بســيار با تأخير اروپايی ها مبنی 
سازوکار حقوقی  يک  »ثبت«!  بر 
به  مبهــم، می تواند  اقتصادی  و 
پاشنه آشيل راهبردی ما در حوزه 
سياســت خارجی تبديل شده و 
هزينه های کشور را در اين حوزه 
افزايش دهد. همچنين اتخاذ اين 
رويکرد خطرنــاک، قدرت مانور 
برای  اروپاييان  فشــار  اعمال  و 
تحديد توان موشکی و منطقه ای 
ما را در آينده ای نزديک افزايش 

خواهد داد

واقعيت اين است که؛ »ثبت« 
سازوکار مالی ويژه هرگز به معنای 
»اجرايی شــدن« آن )حتی در 
آينده( نخواهد بود. در اين ميان، 
بايد ميــان »ثبت« و »اجرايی« 
شدن پروژه SPV نوعی تفکيک 
حقوقی و عقالنی صورت گيرد. 
ســؤال اصلی اين است که آيا 
مالی  سازوکار  موجوديت  اعالم 
ويژه اروپا، به معنای آغاز به کار 
آن است؟ اگر اين گونه است چرا 
»اعالم«  ميان  اروپايی،  مقامات 
و »راه اندازی« سازوکار تفکيک 

قائل می شوند؟

اکبر معصومی
کارشناس روابط بين الملل

 محمدرضا بلوردی
روزنامه نگار



مصر  ارتش  اشرفی/  رضا   
در 13 ژوئــن 2٠13 )23 خــرداد 
1392( علیه محمد مرســی، اولین 
رئیس جمهــور اخوانــی کودتا کرد؛ 
البته ارتش مجری کودتا بود و عامالن 
اصلــی آن در خارج از مرزهای مصر 
بودند که در کنــار مخالفان داخلی 
اخوان المســلمین بــه چنین کاری 

دست زدند. 
مردم مصر در سال 2٠11 پس 
از 32 سال دیکتاتوری محمد حسنی 
ســیدمبارک که قدرت را پس از انور 
سادات به دســت گرفته بود، انقالب 
کردند. حســنی مبارک حکومت را 
پس از کســی به دست گرفت که با 
امضای پیمان کمپ دیوید و به جرم 
خیانت به ملت مصر و امت اســالم و 
جهان عرب ترور شــد. البته این ترور 
سبب نشد که حسنی مبارک با تکیه 
بر حمایت های مالی و سیاسی آمریکا 

عقب نشینی کند.
این تمایل بــه حمایت از رژیم 
صهیونیســتی و نادیــده گرفتــن 
افکار عمومــی مصر که با چند دهه 
دیکتاتوری مطلق همراه شــده بود، 
مردم کشــور را به ســمت اعتراض، 
شورش و انقالب علیه حسنی مبارک 
هدایت کرد؛ به ویژه آنکه مردم مصر 
مطلع شده بودند حسنی مبارک به 
دلیل پیری خواهان سپردن حکومت 

به پسر ارشد خود است. 
یکی از توجیهات حاکمان مصر 
این بود که جنگ با رژیم صهیونیستی 
دیگر فایده ای ندارد و برای اینکه بتوان 
بود،  امتیازات آمریکایی برخوردار  از 
باید به سمت تل آویو دست دراز کرد. 
مهم ترین امتیازاتی که آمریکا درصدد 
بود به مصر بدهد، رونق اقتصادی در 
قبال حمایت از رژیم صهیونیستی و 

حمایت از ارتش مصر بود. 
طی چند دهه پــس از پیمان 
کمپ دیوید، مصر نه تنها رنگ رونق 
اقتصادی را ندید؛ بلکه هر ســال با 
مشــکالت جدید اقتصــادی روبه رو 
شــد. در زمینه ارتش نیــز آمریکا 
از آن حمایــت کــرد؛ اما نــه برای 

مصر و به نفــع مردم آن، بلکه برای 
رژیم صهیونیستی و به نفع ساکنان 
سرزمین های اشغالی. به همین دلیل، 
یکــی از اولین اقدامــات مردم مصر 
پس از انقالب، تصرف النه جاسوسی 
رژیم صهیونیستی در قاهره و پایین 

کشیدن پرچم آن بود. 
این موضوع افکار عمومی جهان 
اسالم را به شــدت تحت تأثیر قرار 
داد؛ اما آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
ایــن موضــوع را برنتابیدند؛ به ویژه 
آنکه متحدان جدید آنها در منطقه، 
از جمله ســعودی ها احساس خطر 

کرده بودند. 
بــا توجه به اینکه پس از انقالب 
و در انتخابات آزاد، اخوان المســلمین 
توانســته بــود قدرت را در کرســی 
ریاســت جمهوری به دســت بگیرد. 
اخوان در عمده کشورهای عربی نفوذ 
و تأثیر داشت و اگر در مصر موفق عمل 
می کرد، می توانست سیاست و حکومت 
را در دیگر کشورهای عرب تغییر دهد. 
این موضوع بیش از همه صهیونیسم 
و سعودی را در منطقه با چالش های 

بنیادی و وجودی مواجه می کرد. 
بنابرایــن باید جلوی آن گرفته 
می شــد تا نه تنها اخــوان در مصر 
موفق نشــود؛ بلکه مسیر انقالب ها 

تغییــر کند. به ایــن دلیل که غرب 
و متحدانش به این مســئله پی برده 
بودند در هر کشوری از منطقه غرب 
آسیا که انقالب صورت بگیرد، حضور 
مردم و برگــزاری انتخابات نتایجی 
عکس خواسته های آنها خواهد داشت. 

بنابراین، انقالبات خاورمیانه باید به 
سمتی پیش بروند که از تهدید علیه 
غرب، صهیونیسم و سعودی به سمت 
فرصت و محلی به منظور تأمین منابع 

برای آنها پیش برود.
از همان زمان فشار به کشورهای 
عرب ضد صهیونیسم افزایش پیدا کرد 
و سعودی هم به شدت با وارد کردن 
دالرهای نفتی بــر آتش آن دمید و 

مصر یک سال پس از تحلیف محمد 
مرسی با حضور ارتش به دوران پیش 

از انقالب برگشت. 
البته عوامل مهمی وجود داشتند 
تا آنچه »کودتای سفید« نامیده شد، 
در مصر موفق شود و ساختار سیاسی 
پیشین بار دیگر در این کشور حاکم 
شده و دســتاوردهای انقالب از بین 
بــرود. اول از هر چیــز باید به اتحاد 
نداشتن گروه ها و انقالبیون اشاره کرد 
که اختالفات را بین مردم و تا عمق 

جامعه مصری پیش بردند. 
یکی از زمینه هایی که ســبب 
شــکل گیری کودتا شــد، چند تکه 
شدن گروه ها و مردم بود که رودرروی 
هم قرار گرفته و ارتش بهانه الزم را 
فراهم دید تا طرح کودتای آمریکایی ـ 
صهیونیســتی ـ ســعودی را به اجرا 
درآورد. مســئله دوم اینکه مرسی با 
وجود پیروزی در انتخابات نتوانست 

انقالب را رهبری و هدایت کند. 
مهم تریــن ضعف های  از  یکی 
مرسی این بود که از تجربه موجود در 
منطقه بهره نبرد و اتفاقاً برای پیش برد 
سیاســت های خود به سمت دشمن 
خود گرایش پیــدا کرد تا جایی که 
اولین سفر منطقه ای و خارجی مرسی 
به عربستان بود. جایی که دشمنان 

قسم خورده اخوانی برای سرکوب آن 
به هر کاری دســت می زنند. گفتنی 
است، یکی از مهم ترین دالیل دشمنی 
و رویارویی سعودی ها با قطر به همین 

واسطه است. 
همزمــان آمریکا نیز از موفقیت 
اخــوان در مصر و کشــورهای عرب 
مهم ترین  داشــت.  هــراس  منطقه 
نگرانی غرب این بود که انتخابات در 
کشورهای عربی به خواسته ای همگانی 
و رویه ای جدید تبدیل شــود. با این 
سیاست، عمده کشــورهای عربی از 
اتحاد با آمریکا و نزدیکی با صهیونیسم 
فاصله خواهنــد گرفت. بنابراین باید 
جلوی این سیاســت منطقه ای سد 
ایجاد می شد تا کشورها به رویه قبلی 

خود بازگردند. 
در چنین فضایی، آنچه نصیب 
مردم مصر و دیگر کشــورهای عرب 
شده، بازگشــت به دیکتاتوری بود. 
سیاســت بعدی غرب شورش سازی 
علیه کشــورهایی بود که سیاســت 
ضد صهیونیســتی ـ ســعودی را در 
پیش گرفته اند. بنابراین، مردم مصر 
پس از هشت سال انقالب نه تنها از 
دموکراسی دور ماندند و سیاست را 
باختند؛ بلکه اقتصاد آنها با مشکالت 
بیشتری همراه شــد و فقر بیش از 

گذشته چتر خود را گسترد. 
این چالشی است که هر کشوری 
در جهان که تمایالت مردم ساالرانه 
دارد؛ امــا نمی تواند اتحــاد خود را 
حفظ کند، با آن مواجه است. آمریکا 
در عصر جدید از شــکاف سیاسی ـ 
اجتماعــی بهره برده و تا حد ممکن 
بــه دخالت و کودتا دســت می زند 
تا سیاســت های خود را دنبال کند. 
می دهد،  نشــان  ونزوئال  تحــوالت 
واشــنگتن وارد مرحله جدید کودتا 
به شیوه »شورش سازی و به رسمیت 
شناختن مهره خودی« شده است و 
پس از این قصد دارد در کشورهایی 
که رویه هایی مخالف با آمریکا دارند، 
انتخابات آنها را به این سمت و »خود 
غربگرایان  پنــداری«  رئیس جمهور 

سوق دهد.
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ونزوئال  غفوری/  قاسم    
یک بار دیگر خبرســاز شد و آن 
زمانی بود که خوآن گوایدو رئیس 
شورای ملی ونزوئال در اقدامی که 
مورد حمایت آمریکا و متحدانش 
قرار گرفت، خود را رئیس جمهور 
موقــت ونزوئال معرفــی کرد و از 
مادورو خواســت از قــدرت کنار 
رود. این در حالی اســت که مردم 
ونزوئال ســال گذشته در انتخابات 
ریاست جمهوری با اکثریتی قاطع 
»نیکالس مادورو« را رئیس جمهور 

کشورشان انتخاب کرده بودند. 
این وضعیت بحرانی در ونزوئال 
زمانی شــدت گرفت که از زمان 
مسجل شــدن پیروزی مادورو در 
آن انتخابات، آمریکا مشــروعیت 
مادورو را زیر سؤال برد و انتخابات 
را تقلبی توصیف کرد. چندی پیش 
نیز پمپئو وزیر امور خارجه و پنس 
معاون رئیس جمهور آمریکا به طور 
رسمی بر حمایت از مخالفان دولت 
قانونی ونزوئال تأکیــد کردند. در 
همین حال آمریکا به طور رسمی 
اعمال تحریم های گســترده علیه 
ونزوئال را اعالم کرد و از کشورهای 
آمریــکای التین همچون برزیل و 
کلمبیا خواست علیه این کشور با 

او همراهی کنند. 
نکته مهــم آنکــه، در کنار 
آمریکا، کشورهای انگلیس و فرانسه 
نیز از ایــن کودتا حمایت کرده و 
حتی از آن با عنوان دموکراســی 
و آزادی خواهــی یــاد کردند. این 
رفتارها در حالی صورت گرفته که 
در باب آنهــا ذکر چند نکته الزم 
اســت. نخســت آنکه، کشورهای 
مذکور در حالی از آزادی خواهی و 
حمایت از بشریت سخن گفته اند 
که در ماه های اخیر مردم فرانسه 
در شنبه جلیقه زردها بارها خواستار 
کناره گیری مکرون از قدرت شدند. 
در انگلیس نیز بر سر برگزیت و 
بحران اقتصادی، مردم و جریان های 
سیاسی خواستار سرنگونی دولت 
ترزا می  شــده اند و در آمریکا نیز 
هــر روز علیه ترامــپ تظاهرات 
می شــود که البته واکنش به تمام 
است.  سرکوب گری  مطالبات  این 
اکنون این سؤال ها مطرح است که 
اگر حق مردم آزادی خواهی است، 
چرا در این کشورها این قانون اجرا 
نشده و با شدیدترین روش ها مردم 

را سرکوب می کنند؟ 
یا در کشــورهایی که تحت 
مانند  هســتند،  غربی ها  حمایت 
بحریــن و عربســتان کــه مردم 
حاکمیــت  علیــه  سال هاســت 
دیکتاتــوری مبارزه می کنند، چرا 
جایگاهی  آزادی خواهــی  مفهوم 
نــدارد و حتی از این ســرکوب ها 
حمایت می شــود؟ یا در یمن که 
نزدیک به چهار ســال اســت که 
ائتالف آمریکایی ـ سعودی در حال 
کشــتار مردم به جرم تالش برای 
سرنگونی نظام غیرمردمی منصور 
هادی، هســتند، چــرا از آزادی 

سخنی به میان نمی آید؟!
این نــوع رفتارها خود واهی 
بودن ادعای حقوق بشــری غرب 
را آشکار می کند و نشان می دهد، 
دموکراســی و مردم ساالری برای 
آنان یــک ادعا برای رســیدن به 
منافع است و هرگز در عمل، ارزش 

و احترامی برای آن قائل نیستند.
نوع واکنش های جهانی  دوم 
به رفتارهای این کشورها در قبال 
ونزوئال است. بررسی تاریخی نشان 
می دهد که در گذشته وقتی غرب 
از کودتاهــای مخملی و رنگی در 
بالکان حمایت می کرد، کشورهای 
دیگر یا سکوت کرده بودند یا از آن 
این  اکنون  اما  حمایت می کردند، 
رویه تغییر کرده و کشورها در برابر 
آنها صف آرایی می کنند، چنانکه در 
موضوع ونزوئال بسیاری از کشورها، 
از جمله مکزیک، اروگوئه، روسیه، 
چین، ایران، ترکیه و ده ها کشــور 
دیگــر درباره پیامدهــای دخالت 
آمریکا در امــور داخلی ونزوئال و 
تــالش برای کودتا یا اقدام نظامی 
در این کشور هشدار داده و آن را 
محکوم کرده اند؛ روندی که نشان 
می دهد ادعــای قدرت برتر بودن 
غرب در حال فروپاشــی اســت و 
عماًل آنهــا دیگر توان بازیگری در 
قالبی انحصاری را نداشته و جهان 
در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد.

  عبــداهلل عبادی/ حدود ٤٠ درصد 
از جمعیــت 2/5 میلیون نفری کویت شــیعه 
هستند، می توان گفت، ساختار سیاسی کویت 
از بین کشــورهای منطقــه در یک چارچوب 
عربی به الگوی سیاســی ـ دموکراســی غربی 
نزدیک تر است. در میان کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی 
و سطح علمی خوبی نسبت به کشورهای دیگر 
برخوردارنــد. در این کشــور احزاب سیاســی 
رسمی یا غیر رسمی وجود ندارد. جمعیت های 
سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی 
و اجتماعی می توانند فعالیت های سیاسی داشته 
باشند. کویت از نظر موقعیت جغرافیایی خاص 
و داشــتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با 
تمام کشــورها را در حفــظ ثبات خلیج فارس 
مثبت می داند. در قانون اساسی کویت مبنای 
روابط خارجی تأکید بر احترام متقابل و مداخله 
نکردن در امور دیگران  است، با وجود همه این 
شرایط، عربســتان مانند یک برادر بزرگ تر بر 
سر سیاست گذاری عالی دولت این کشور سایه 
انداخته و در بسیاری از موارد دیده شده که با 
وجود اینکه کویت یک کشــور مستقل است، 
اما سیاســتمداران آن کورکورانه از خط مشی 
ریاض پیروی می کنند. هرچند عده بسیاری از 
مردم مسلمان این کشور حنفی بوده و ارتباط 
کمی با وهابیت و ســلفی گری دارند، اما فشار 
حاکمان ریاض موجب شده رویکرد دولت این 
کشــور رویکردی کاماًل وهابی و سلفی به نظر 
برســد، از جمله این رویکردها روابط حاکمیت 

با شیعیان است.
شــیعیان کویت عمدتاً از دیگر کشــورها 
به این ســرزمین آمده و در آن ساکن شده اند. 
عمده شــیعیان کویت اصلیتی ایرانی، عراقی، 
عربستانی و بحرینی دارند. شیعیان ایرانی االصل 
که در اصطالح »عجم کویتی« نامیده می شوند، 
عموماً از ســواحل جنوبی ایران و اســتان های 
بوشهر، فارس، خوزستان به این کشور آمده اند. 
اغلب شــیعیان عراقی از مناطق جنوبی عراق، 
بصره، نجف و کربال هستند. شیعیان عربستان 
از منطقه شرقیه و از احساء هستند. گروهی از 
شــیعیان بحرینی نیز به کویت آمده اند که به 
بحارنه و قاللیف مشــهورند. این مهاجرت ها به 
دالیلی، از جمله بهبود وضع اقتصادی و کارهای 

تجاری صورت گرفته است.
هرچند تا یک دهه گذشته شیعیان کویت 
در آزادی کاملی به ســر می بردنــد، اما با تیره 
شدن روابط سیاســی ایران و رژیم آل سعود و 
فشار عربستان برای اذیت و آزار شیعیان حاضر 
در کشورهای حوزه خلیج فارس، دولت این کشور 
مشکالت فراوانی را برای شیعیان ایجاد کرده که 

برخی از آنها عبارتند از:
1ـ جمع آوری پرچم ها با نوشــته های »یا 

حســین« و »یا زهرا« از 
روی قبور شــیعیان: اداره 
فــوت در کویت که تحت 
افراطی  اندیشه های  تأثیر 
وهابیــون قرار دارد، نصب 
هرگونه پرچم که شعارهای 
مذهبی چون؛ »یاحسین«، 
»یازهرا«، »ال اله اال اهلل« و 
»محمدرسول اهلل« در آنها 
وجود دارد را ممنوع اعالم 
کرد. اداره فوت، وابسته به 

شهرداری کویت طی بخشنامه ای اعالم کرد که 
قرار دادن پرچم و عکس بر روی مقبره شیعیان 
ممنوع بوده و باید به سرعت از روی قبور برداشته 
شود. این قانون با اعتراض شدید شیعیان کویت 
مواجه شــده و معتقدند که جریان های وهابی 
حتی به قبور شــیعه نیز رحم نکرده و خواستار 

محو تشیع در این کشور هستند.
2ـ جلوگیری از رشــد و نفوذ شیعیان در 

پارلمان کویت: در سال 1391 در پی برگزاری 
انتخابات پارلمانی در کویت، شیعیان توانستند 
برای اولین بار در تاریخ این کشــور 16 کرسی 
از مجموع 5٠ کرســی پارلمــان را از آن خود 
کنند. رژیم ریاض که از قدرت گرفتن شیعیان 
در کشور همسایه دیوار به دیوار خود به شدت 
به هراس افتاده بود، با فشار به خاندان آل صباح 
خواســت تا نتیجه انتخابات را ملغی کند و آن 
را به رســمیت نشناســد که با کارشکنی های 
خاندان آل صباح در نهایت 
9 کرسی از 16 کرسی به 
شــیعیان تعلق گرفت. در 
نیز  سال 1395  انتخابات 
از  انتخابات  با مهندســی 
سوی عربســتان و دولت 
کویت تعداد کرســی های 
شــیعیان از 9 کرسی به 
6 کرســی تقلیل یافت و 
به این ترتیب در حالی که 
عنان  شیعیان  تا  می رفت 
قدرت را در این کشور مهم حاشیه خلیج فارس 
به دست گیرند، متأسفانه در اثر نفوذ و البی گری 
دولت وهابی عربســتان این فرصت تاریخی از 

دست رفت.
3ـ جلوگیری از پذیرش سفیر شیعه لبنان 
در کویت: در شــهریور 1396 دولت عربستان 
با فشــار بر دولت کویت موجب شــد تا دولت 
این کشور اســتوارنامه ریان سعید سفیر لبنان 

در کویت را نپذیرد. بنا بر اخبار منتشــر شــده  
مهم ترین دلیل مخالفت عربستان با ریان سعید 
فقط مذهب وی بوده است؛ زیرا این سیاستمدار 
لبنانی شیعه مذهب بوده و امکان ارتباط وی با 
حزب اهلل و در نهایت جمهوری اســالمی ایران 

وجود داشت.
٤ـ درخواســت لغو مصونیت عبدالحمید 
دشتی: عبدالحمید دشتی از نمایندگان شیعه 
پارلمان کویت است که به شدت طرفدار محور 
مقاومــت به رهبری جمهوری اســالمی ایران 
است. از ابتدای حمله ددمنشانه رژیم ریاض به 
ملت مظلوم یمن، وی برای حمایت از آنان به پا 
خاسته و به روش های گوناگون مظلومیت آنان 
را به گوش جهانیان رســانده است. عبدالحمید 
دشــتی پس از ترور شهید عماد مغنیه در سفر 
به لبنان ضمن دیدار با خانواده وی پیشانی پدر 

شهید را بوسیده بود. 
 همچنین با شروع انقالب مردم بحرین و 
سرکوب شیعیان این کشور به دست رژیم سفاک 
منامه، عبدالحمید دشتی با تشکیل یک کمپین 
بین المللی و حقوق بشری خواهان توقف شکنجه 
شیعیان در بازداشتگاه های آل خلیفه شده بود. 
قدرت تأثیرگذاری این کمپین به حدی بود که 
وزیــر خارجه آل خلیفه با تندترین ادبیات علیه 
وی موضع گرفت و گفت: »ملت و مجلس ملی 
کویت محترم اســت و یک »انتر تنفربرانگیز« 
نباید خودش را نماینده ملت جا بزند!« همزمان، 
سلفی های داخل کویت نیز تحرکات محسوس 
و گســترده ای علیه این کمپین راه انداختند و 
حتــی یکی از این نمایندگان تندروی ســلفی 
خواستار محاکمه نمایندگان شیعه شد و دشتی 
را »جاسوس تهران« و »یک دهاتی ایرانی« نامید.

با قدرت گرفتن و نفوذ عبدالحمید دشتی 
در داخل و خارج از مرزهای کویت، عربستان از 
طریق امپراتوری رسانه ای خود همچون العربیه، 
ام بی ســی، روزنامه عکاظ و السیاسیه و هزاران 
صفحــه در پایگاه های اجتماعــی خود جنگ 
تبلیغاتی شــدیدی را علیه وی آغاز کرد و بارها 
و بارها از دولت کویت درخواســت کرد ضمن 
لغو مصونیت سیاســی و اخراج وی از پارلمان، 
زمینــه اخراج وی از کویــت را نیز ایجاد کنند 
که خوشبختانه این تالش ها تا به امروز بی ثمر 

بوده است.

 ایران همچنان برجام را اجرا می کند
خبرگزاری تســنیم: نهادهای اطالعاتی آمریکا در تازه ترین ارزیابی خود از 
»تهدیدهای جهانی علیه ایاالت متحده« اذعان کرده اند که ایران در چارچوب برجام 
فعالیت های هسته ای خود را همچنان ادامه می دهد. در بخش مربوط به ایران که 
در »ارزیابی جامعه اطالعاتی آمریکا از تهدیدهای جهانی« مندرج شده، آمده است: 
»ما همچنان این ارزیابی را داریم که ایران در حال حاضر فعالیت های کلیدی ]الزم 
برای[ توسعه سالح های هسته ای را در پیش نگرفته است؛ فعالیت هایی که از نظر 
ما برای تولید یک وسیله ]انفجاری[ هسته ای ضروری هستند. با این حال، مقامات 
ایرانی علناً تهدید کرده اند که اگر ایران منافع ملموس تجاری و سرمایه گذاری مورد 
انتظارش از این توافق را به دست نیاورد، برخی تعهدات برجامی خود را برگردانده  

و فعالیت های هسته ای را که برجام آنها را محدود کرده از سر خواهند گرفت.«
برجام سبب مجادله در ایران شده  است

خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مرکزی اطالعات آمریکا با بیان اینکه، بهره مند 
نشــدن ایران از عواید اقتصادی برجام سبب بروز مجادالتی در داخل این کشور 
شده است، تأیید کرد که اما تهران هنوز هم به توافق هسته ای پایبند است. »جینا 
هاسپل« رئیس سازمان مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( با رد کردن ادعاهای »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور این کشور مبنی بر نقض توافق هسته ای از سوی ایران، تأکید 
کرد که تهران از سال 2٠15 تا کنون به مفاد برجام پایبند بوده است. هاسپل طی 
جلسه استماع کمیته اطالعات مجلس سنای آمریکا با بیان اینکه، با وجود خروج 
ترامپ از برجام، ایران هنوز آن توافق را رعایت می کند، گفت: »اکنون ایرانی ها از 

نظر فنی )به برجام( پایبند هستند.«

ایران قابلیت های نظامی خود را بهبود بخشیده است
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: »َدن کوتز« مدیر اطالعات ملی آمریکا در 
سخنانی ضد ایرانی گفت که ایران رفتار منطقه ای خود را همچنان ادامه می دهد 
و قابلیت های نظامی خود را بهبود بخشــیده است. َدن کوتز در بخش دیگری از 
سخنان خود ادعا کرد که مقامات کرملین، روسیه را با کشورهایی همچون کوبا، 
ایران، سوریه، ونزوئال و دیگران  هم پیمان کرده اند. مدیر اطالعات ملی آمریکا درباره 
ایران مدعی شد که »ایران جاه طلبی های منطقه ای خود را همچنان ادامه می دهد 
و در حالی که اقتصادش در حال تضعیف است، قابلیت های نظامی خود را بهبود 
بخشیده است.« وی در اظهاراتی تأمل برانگیز و مشکوک درباره ایران، مدعی شد: 

»ما انتظار ناآرامی های بیشتری را داریم.«
نشست ورشو دستاوردی برای واشنگتن ندارد

خبرگزاری مهر: »پل پیالر« رئیس بخش تحلیل عملیات سازمان سیا معتقد 
است،  نشست ضد ایرانی ورشو در هیچ زمینه ای دستاورد عملی علیه ایران برای 
ترامپ نخواهد داشــت. در آغاز تصمیم بر این بود که ـ مانند دیگر سیاســت های 
خارجی دولت آمریکا ـ این نشســت به یک نشســت ضد ایرانی تبدیل شود، اما 
خیلی  زود معلوم شــد که بســیاری از دولت های اروپایی از جمله لهســتان که 
میزبانی این نشســت را بر عهده دارد با تمرکز آن روی این مسئله مشکل دارند. 
آنها سعی دارند تمرکز نشست را گسترش دهند و اجازه ندهند تنها به یک مانور 

ضد ایرانی تبدیل شود.
کاخ سفید درباره SPV به اروپا هشدار داد

خبرگزاری فارس: کاخ سفید به کشورهای اروپایی هشدار داده است که در 
صورت راه اندازی سازوکار ویژه مالی)SPV( با ایران به منظور دور زدن تحریم ها، 
مشمول تنبیه ها و مجازات واشنگتن خواهند شد. دولت )دونالد( ترامپ از نزدیک 
در حال رصد تالش های اروپا برای استقرار یک کانال پرداخت مالی جایگزین به 
منظور هموار کردن مراودات اقتصادی با ایران اســت. کاخ سفید در حال هشدار 
دادن به اروپایی ها اســت و به آنها گفته که اگر برای دور زدن تحریم های آمریکا 
علیه ایران تالش کنند، مشمول تنبیه ها و مجازات های شدید )آمریکا( خواهند شد.

  محمدرضا مرادی/ در دو دهه گذشته، غرب آسیا به نوعی به رقابت بین محور 
غربی و محور مقاومت تبدیل شده است. ایران، سوریه، عراق، حزب اهلل لبنان، مقاومت 
فلسطین و به تازگی انصاراهلل یمن در طیف بازیگران محور مقاومت قرار می گیرند. وجه 
مشترک همه این بازیگران مقابله با روند فزاینده مداخله گرایی غرب به شمار می رود. 
رؤسای جمهور آمریکا در دوره های گوناگون، روش ها و راهبردهای متفاوتی برای تقابل 
با محور مقاومت به کار برده اند. دونالد ترامپ نیز دکترین جدیدی برای تشدید فشارها 
بر محور مقاومت و به ویژه ایران در نظر گرفته است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
در سخنرانی خود در قاهره محورهای این دکترین را مطرح کرد. بر اساس این، قرار 
است دو سال پایانی ریاست جمهوری ترامپ بر مبنای این دکترین بگذرد که بر تقابل 
و فشار بیشتر بر ایران و محور مقاومت و همچنین تسریع روند عادی سازی روابط رژیم 
صهیونیستی و کشورهای عربی تأکید دارد؛ اما محور مقاومت نیز نباید برای تقابل با 
این طرح بدون برنامه و به اصطالح دکترین عمل کند. سیدحســن نصراهلل، دبیر کل 
حزب اهلل لبنان به تازگی پس از ســکوت سه ماهه در یک مصاحبه طوالنی از راهبرد 
جدید مقاومت در منطقه پرده برداشت؛ راهبردی که می تواند مهم ترین سد در مقابل 
دکترین ترامپ به شــمار رود. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه »رأی الیوم« عنوان 
»اســتراتژی مقاومت« را برای سخنان سیدحسن نصراهلل انتخاب کرده است؛ اما این 

استراتژی چه ویژگی هایی دارد؟!
یکی از مهم ترین اجزای استراتژی مقاومت »تقویت توان موشکی« است. در این 
میان، ایران یکی از بزرگ ترین کشورها در حوزه موشکی به شمار می رود. افزون بر این، 
حزب اهلل لبنان که تهدید راهبردی رژیم صهیونیستی به شمار می آید، ذخایر موشکی 
زیادی دارد. شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی به تازگی از توان موشکی حزب اهلل 
ابراز شگفتی کرد و اعالم کرد، حزب اهلل 15٠ هزار موشک در اختیار دارد. این مسئله 
برای رژیم صهیونیستی به معنای کابوس بزرگ امنیتی و حتی تهدید بزرگ وجودی 
اســت؛ از این رو در چند ســال اخیر، رژیم صهیونیستی با هدف قراردادن مسیرهای 
انتقال سالح به حزب اهلل سعی داشته است قدرت حزب اهلل را تضعیف کند که در این 
زمینه ناموفق بوده اســت. در این مورد نصراهلل تأکید کرد، »رژیم صهیونیستی برای 
تجاوز به سوریه هدفی را تعیین کرد و اهداف لجستیک را زد که موشک های نقطه زن 
و ســالح های پیشرفته به حزب اهلل نرسد. آیزنکوت نیز گفته است که ما 2٠٠ حمله 
کرده ایم. نتیجه چه شد؟ شما نتوانستید مانع رسیدن امکانات مورد نیاز به لبنان شوید، 
پس شکست خوردید.« حتی در اختیار داشتن موشک های نقطه زن از سوی حزب اهلل 

به معنای آن است که در جنگ احتمالی آینده دست برتر با مقاومت خواهد بود.
یکی دیگر از مهم ترین حربه های دشــمنان محور مقاومت تهدید به این مسئله 
اســت که همه گزینه ها روی میز اســت. آنها به نوعی سعی داشتند با تهدید نظامی، 
کشــورها را به عقب نشینی وادار کنند؛ اما تحوالت جهان عرب و شکست آمریکا در 
یمن، سوریه و عراق سبب شده است این معادله تغییر کند و این بار محور مقاومت 
اســت که این مسئله را مطرح می کند. سیدحسن نصراهلل نیز این مسئله را یادآوری 

کرد و گفت: »این بار همه گزینه های مقاومت روی میز است.«
افزون بر این، استراتژی مقاومت بر مقابله با مداخله کشورهای فرامنطقه ای، تقویت 
توان داخلی، تأکید بر اراده ملت ها و بومی سازی تسلیحات و صنایع متمرکز است؛ در 
حالی که دکترین ترامپ ســعی در ایجاد ناتوی عربی به جهت مقابله با ایران، تالش 
برای مشروع نشان دادن رژیم صهیونیستی و دخالت در کشورهای محور مقاومت دارد.
به نظر می رســد، باید در چند ســال آینده شاهد تقابل این دو نگاه بود. البته با 
توجه به شکســت های منطقه ای آمریکا کاماًل مشــخص است که استراتژی مقاومت 
اکنون بهترین گزینه برای مردم غرب آسیاست؛ اما نباید از پیامدهای اجرای دکترین 

ترامپ در منطقه نیز غافل بود.

صدور حکم حبس ابد باید از ونزوئال آموخت
برای شیخ علی سلمان

دادگاه آل خلیفه حکم حبس ابد را برای شیخ علی سلمان یکی از رهبران معارضان بحرینی و دبیر کل جمعیت الوفاق صادر کرد. بر اساس بیانیه جمعیت 
الوفاق، شیخ علی سلمان که 28 ژانویه به همراه شیخ حسن سلطان و علی االسود نمایندگان سابق در دادگاه رژیم محاکمه شد، امسال پنجمین سال حبس خود 

را در زندان های آل خلیفه پشت سر می گذارد، آن هم به این دلیل که نظر خود را مبنی بر نیاز بحرین به آزادی، اصالح و تحول دموکراتیک بیان کرده بود.

رخداد

يکی از زمينه هايی که سبب 
شــکل گيری کودتا شد، چند 
بود  مردم  و  گروه ها  تکه شدن 
گرفتند،  قرار  رودرروی هم  که 
به اين ترتيب ارتش بهانه الزم 
را فراهــم ديد تا طرح کودتای 
آمريکايی-صهيونيســتی-

درآورد.  اجرا  به  را  ســعودی 
مسئله دوم اينکه مرسی با وجود 
نتوانست  انتخابات  در  پيروزی 
انقالب را رهبری و هدايت کند 

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ 4۹

تحمیل اندیشه های افراطی به کویت

تقابل استراتژی مقاومت با دکترین منطقه ای ترامپ

از  دشــتی  عبدالحميــد 
پارلمان کويت  نمايندگان شيعه 
است که به شدت طرفدار محور 
رهبــری جمهوری  به  مقاومت 
اســالمی ايران است. از ابتدای 
رياض  رژيم  ددمنشــانه  حمله 
به ملت مظلــوم يمن، وی برای 
حمايت از آنان به پا خاسته و به 
روش های گوناگون مظلوميت آنان 
را به گوش جهانيان رسانده است

فراسو

رخنه

کند و کاو

نگاهی به کودتای آمريکايی مصر با محور شکاف سياسی ـ اجتماعی داخلی 

دستاورد انقالب 2011 مصری ها »هیچ« شد

عبدالحميد دشتی در حال بوسيدن پيشانی پدر شهيد مغنيه



 محمدجــواد اخوان/رهبر 
معظم انقالب  اســالمی، حضرت امام 
خامنــه ای در خطبه هــای نماز عید 
سعید فطر امسال با اشاره به سناریوی 
دشمن برای اعمال فشار اقتصادی بر 
ملت ایران، از تشکیل قرارگاه مرکزی 
فعال برای مقابله با این توطئه با حضور 
سه قوه سخن گفتند و فرمودند: »امروز 
توطئه  دشــمن عبارت است از فشار 
اقتصادی به توده  ملّت ایران برای اینکه 
اینها را خسته کنند، برای اینکه اینها 
را ناامیــد کنند؛ این را بدانید که همه 
باید در این زمینــه تالش کنند؛ هم 
دولت باید تالش کند، هم مســئوالن 
باید تالش کنند؛ دولت، یعنی مجموعه 
دســتگاه های حاکمّیتــی. بحمداهلل، 
خوشبختانه یک کانون مرکزی ای برای 
رسیدگی به این امور با حضور رؤسای 
سه قّوه و فّعاالِن مسئوالِن قوای سه گانه 
تشــکیل شده اســت که این مسئله  ـ 
مسئله  مهّم اقتصاد ـ را قدم به قدم دنبال 
کنند و تصمیم های قاطع بگیرند و اجرا 
کنند؛ این کار باید ان شاءاهلل با جّدیّت 

دنبال بشود.«
با توجه به آنکه شکل گیری چنین 
مجموعه ای در حکم قرارگاه فرماندهی 
مقابلــه با جنگ اقتصــادی تحمیلی 
علیه ملت ایران است، در ادامه برخی 
ضرورت ها و بایســته های شکل گیری 
چنین مجموعه ای در ساختار مدیریتی 

کشور بررسی می شود:
1ـ حــوزه مدیریت اقتصادی به 
طور عمــده در قــوه مجریه متمرکز 
شده، اما میان چند وزارتخانه و سازمان 
تقســیم  شده و ســاختارهایی، مانند 
»شــورای اقتصاد« و... یا نتوانسته اند 
نقش هماهنگــی الزم میان نهادهای 
گوناگون را ایفا کنند یا برای شــرایط 
ویژه و فوق العاده کنونی کارا نیستند. از 
سویی، قوای دیگر از جمله مجلس و قوه 
برای تصمیم گیری  اختیاراتی  قضائیه 
دارند که بر شــئون اقتصــادی مؤثر 
بوده و نیــز نهادهایی در خارج دولت 
هستند که ظرفیت های مفیدی برای 
پیشــرفت اقتصادی در اختیار دارند. 
وجود یک قرارگاه قدرتمند اقتصادی 
بــا حضور همه قوا و نهادهای ذی ربط 
با اختیارات کافی می تواند فرصت های 

بسیار ذی قیمتی برای مدیریت عرصه 
حســاس اقتصاد در زمانــه پیش رو 

فراهم آورد.
2ـ یکی از آســیب های پیش رو 
در حوزه مدیریت اقتصاد که در میانه 
جنگ اقتصادی بیشــتر چالش آفرین 
است، حاکمیت مدیریت بوروکراتیک 
عرصه هــای  در  )دیوان ســاالرانه( 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری است. 
این نقطه آســیب زا به ویژه در مقاطع 
حساس که فشــار زمانی اهمیت پیدا 
می کند و تصمیم گیری بموقع و اقدام 
سریع الزم است، سد راه نظام در حل 
چالش ها اســت. حضور قوای سه گانه 
و وجــود اختیارات کافــی زمان الزم 
برای تصمیم گیــری عالمانه و بموقع 
را به حداقل رسانده و امکان عملیات 
انعطاف پذیر و متناسب در هنگامه نبرد 
اقتصــادی را مهیا می کند. وجود یک 
قرارگاه قدرتمنــد اقتصادی با حضور 
همه قوا و نهادهای ذی ربط با اختیارات 
بســیار  فرصت های  می تواند  کافــی 
ذی قیمتی برای مدیریت عرصه حساس 

اقتصاد در زمانه پیش رو فراهم آورد.
3ـ هنگامی کــه تمامیت ارضی 
کشوری به مخاطره می افتد و با تهاجم 
دشمن مواجه می شود، اصل عقالنی و 
منطقی اولویت بخشــی دفاع بر همه 
مأموریت ها و مســائل دیگر است. اگر 
بپذیریــم آماج جنگ عظیم اقتصادی 

دشــمن قرار گرفته ایم، باید بدانیم با 
وجود محدودیت ها و کمبودها چاره ای 
جز اولویت بندی نداریم و امروز مقابله با 
جنگ اقتصادی دشمن اولویت و مسئله 
اصلی کشور است. هرگونه تصمیم گیری 
و اقــدام در کشــور بــا مالحظه این 

اولویت راهبردی باید باشــد و وجود 
چنین نهادی در مرکزیت کار می تواند 
به انسجام بخشــی اقدامــات الزم در 
چارچوب مالحظه اولویت ها کمک کند. 
٤ـ آماج فشار اقتصادی دشمن، 
آحاد ملت ایران هســتند و سناریوی 
نظام سلطه نیز بر همین اصل مبتنی 
شــده اســت که با تقویت و تشدید 

گســل های اجتماعی، امکان واگرایی 
مردم از نظام را فراهــم آورد. در این 
شرایط، یکی از شــاخصه  های میزان 
موفقیت جبهــه خودی در این جنگ 
تمام عیار، کاهش تصمیمات ناراضی ساز 
و افزایــش رضایتمنــدی عمومی از 
عملکردهای دستگاه های مسئول است. 
به نظر می رسد، قرارگاه مقابله با جنگ 
اقتصادی باید در ابتدای امر فهرستی از 
کانون های تشدید نارضایتی اجتماعی 
و عرصه های نامطلوب مدیریتی کشور 
در حــوزه اقتصاد تهیه و ضمن تعیین 
راه حل های کوتاه مدت، نگاشــت نهاد 
مرتبط را تهیه و ابالغ کند. همچنین، 
بایــد با رصد و پایش مداوم حوزه های 
اقتصــادی و اجتماعی تالش شــود 
برنامه های عملیاتــی و ملموس برای 
جامعه در جهت تقویت رضایتمندی و 

امیدآفرینی طراحی و اجرا شود. 
پیش  مهم تریــن چالش های  از 
روی نهادهــای فراقــوه ای »ضمانت 
اجرای مصوبات« است، به گونه ای که 
گاه مشــاهده می شود به تدریج برخی 
از ایــن نهادها جنبه تشــریفاتی پیدا 
کرده و جلسات آن خاصیت الزم را از 
دست می دهند. بنابراین، باید بر روی 
سازوکارهای حقوقی الزم برای ایجاد 
و تقویت ضمانت اجرای مصوبات این 
نهــاد جدید مطالعه شــود و طراحی 

هوشمندانه ای انجام  گیرد.

5ـ یکــی از نقــاط ضعف عمده 
ســاختار مدیریتی کشــور، انفصال و 
جزیــره ای عمل کردن دســتگاه های 
گوناگــون و نهادهای ذی ربط در یک 
حوزه خاص اســت؛ به گونه ای بسیار 
رخ  داده که مــردم و مخاطبان نظام 
اجرایی کشــور میان چندین دستگاه 
مرتباً به این  ســو و آن  سو پاس داده 
 شــده و در آخر نیز پاســخ روشــنی 
دریافت نمی کنند. متأسفانه، این مردم 
هســتند که قربانی »بخشــی« عمل 
کردن سازمان ها می شوند و باید ماه ها 
و ســال ها صبر کنند تا اجماعی میان 
مســئوالن برای حل مشکلی ساده و 
پیش پاافتاده  شــکل بگیرد. چه بسیار 
چالش هایی که در اثر جزیره ای بودن 
مدیریت، از وقوع آن پیشگیری نشده 
یا در مراحل ابتدایی کار درمان  نشده 
و در نهایت به بحران هایی با هزینه های 

بسیار گزاف تری تبدیل  شده است.
6ـ تجربــه نهادهــای فراقوه ای، 
همچــون »ســتاد مبارزه با مفاســد 
اقتصادی« نشــان داده است، یکی از 
مهم تریــن چالش های پیش روی این 
ساختارها »ضمانت اجرای مصوبات« 
اســت؛ به گونه ای که گاه مشــاهده 
می شود به  تدریج برخی از این نهادها 
جنبه تشریفاتی پیدا کرده و جلسات 
آن خاصیت الزم را از دست می دهند. 
بنابرایــن، باید بر روی ســازوکارهای 
حقوقــی الزم برای ایجــاد و تقویت 
ضمانت اجــرای مصوبــات این نهاد 
جدید مطالعه و طراحی هوشمندانه ای 
انجام  گرفتــه و از ظرفیت های قانونی 
موجود برای همراه ســازی حداکثری 
ســازمان های زیر مجموعه در جهت 
اجرای دقیــق و هم افــزای مصوبات 

حداکثر بهره را جست.
البته دربــاره مدیریت راهبردی 
دفــاع در برابر تهاجــم اقتصادی باید 
بحث های بســیاری کرد و این مجال 
محــدود ظرفیت پرداختن شایســته 
به این مهم را ندارد. در این نوشــتار، 
تالش شــد تنها ابعادی از مهم ترین 
ضرورت ها و مأموریت های قرارگاه ملی 
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تبیین 

و بررسی شود.
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کانال مالی یا طبل تو خالی!

فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد در شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر وضعیت ارزی خوب کشــور در اوضاع فعلی اظهار داشت: در حال حاضر به هیچ وجه کمبود ارز 
نداریم و صادرات غیرنفتی ما طی ده ماه گذشــته بیش از 35 میلیارد دالر بوده اســت و اتفاقاً در وضعیت فعلی از پشــتوانه قوی ارزی برخوردار هستیم. امیدواریم با کمک دوستان و فعاالن 

در یک تعریف ســاده، مجموع اقتصادی، ارز حاصل از صادرات به زودی به کشور برگردد که البته بازگشت ارز نیز با سختی هایی مواجه است، همچنان که صادرات و واردات در این وضعیت با مشکالتی همراه است.
اســکناس و مســکوکات و منابــع 
اعتبارات بانکــی، مهم ترین اجزای 

تشکیل دهنده »نقدینگی« هستند.
به عبارت دیگر، نقدینگی حجم 
پول نقد در خارج از نظام بانکی است 
که قابلیت تورم زایی دارد؛ به این معنا 
که چنانچه حجم پول نقد باال باشد، 
قدرت خرید باال رفته و سبب گران 
شدن کاال یا خدمات بیشتر از ارزش 

موجودشان می شود.
 حجم نقدینگی در یک اقتصاد 
باید متناســب با میزان تولید کاال و 
خدمات باشــد. در غیر این صورت 
بدون تردید موجب تورم با رکود در 

تولید خواهد شد.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار 
معینــی از کاالها و خدمات اســت 
و نقدینگــی بایــد با گردشــی که 
دســت افراد جامعــه دارد، تکافوی 
جریان کاالها و خدمات را بکند. به 
این ترتیــب، قیمت کاالها با میزان 
نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی 

پیدا می کند.
سبب  نقدینگی،  بی رویه  رشد 
رشــد ســریع تقاضا برای کاالها و 
خدمات شده و چون در کوتاه مدت 
عرضه کاال و خدمات محدود است، 
این امر به ایجاد تورم در اقتصاد منجر 
می شود. کنترل حجم نقدینگی هدف 
نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف 
کالن اقتصادی، مانند ایجاد رشد در 
تولیدات، مهار تــورم، ایجاد موازنه 
ایجاد  و  در پرداخت های خارجــی 

اشتغال است.
در واقع، کنتــرل نقدینگی به 
عنوان وســیله ای برای رســیدن به 
اهداف نهایی اقتصاد اســت. به این 
منظور حجــم نقدینگی به گونه ای 
در نظر گرفته می شود که با حمایت 
از رشــد تولیدات داخلــی در حد 
ظرفیت های تولیــدی از بروز تورم 
جلوگیری کند. مقامات پولی کشورها 
با استفاده از سیاست های پولی رشد 

نقدینگی را مدیریت می کنند.
مدیریــت نقدینگــی یکی از 
که  اســت  چالش هایی  بزرگ ترین 
نظام بانک داری با آن روبه رو اســت. 
دلیل اصلی این چالش این اســت 
که بیشــتر منابــع بانک ها از محل 
مالی  تأمین  کوتاه مدت  سپرده های 
می شــود. افزون بر این، تسهیالت 
اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری 
در دارایی هایی می شــود که درجه 

نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن 
بین تعهــدات کوتاه مــدت مالی و 
است.  بلندمدت  سرمایه گذاری های 
نگهداری مقادیــر ناکافی نقدینگی 
بانــک را با خطر ناتوانــی در ایفای 
تعهدات و در نتیجه ورشکســتگی 
قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان 
نقدینگی، نــوع خاصی از تخصیص 
ناکارآمد منابع است که سبب کاهش 
نرخ ســوددهی بانک به سپرده های 
مــردم و در نتیجه از دســت دادن 

بازار می شود.
حجم نقدینگی کشــور اکنون 
نزدیــک 16٠٠ هزار میلیارد تومان 
اعالم شده است و هر بار که چنین 
آماری اعالم می شود، خیلی ها را به 
این تصور می انــدازد که »حاال که 
کشــور ما اینقدر پول دارد، چرا آن 
را صــرف رونق و فعالیــت و تولید 
اینجا  نکنیم؟« سوءفهم کلیدی در 
این است که گویی نقدینگی چیزی 
از جنس طــال و نقره و پول نقد در 
صندوق بانک هاســت کــه فعاًل در 
حال اتالف و خاک خوردن اســت 
یــا در زیر بالش و تشــک مردم در 
ســرگردانی مانده است و می توان با 
یک مدیریت صحیح با اســتفاده از 
آن دست به سرمایه گذاری زد، صدها 
پروژه اقتصادی راه انداخت، رشــد 
اقتصــادی باال را محقق و میلیون ها 
فرصت شغلی ایجاد کرد. متأسفانه، 
همه این موارد صرفاً یک سوءبرداشت 

از مفهوم نقدینگی است.
عامل  نقدینگی چیست؟  پس 
نقدینگی »وام هایی«  اصلی سازنده 
اســت که قباًل به افراد یا شرکت ها 
پرداخت شده و جایی استفاده شده 
است. پس نقدینگی در سطح کالن 
نه به معنای پول نقد فیزیکی است 
و نه یک دارایــی و منبع اقتصادی 
حقیقی است! نقدینگی یک تعریف 
حســابداری و یک عکس از آخرین 
که  صادرشــده  ـ  اعتبارات  وضعیت 
هنوز بازپرداخت  نشده اندـ است. به 
تعبیری، نقدینگی شبیه آینه ای است 
که رابطــه بین بخش مالی و بخش 

حقیقی را منعکس می کند.

 روح اهلل صنعتکار/پــس از بدعهدی های مکــرر آمریکا و خروج از 
برجــام، بیانیه ده بندی اتحادیــه اروپا در برجام بدون آمریکا در نیمه تیر ماه 
139۷ منتشــر شد. این بیانیه از فقدان تضمین برای حفظ برجام در مقابل 
عهدشکنی و کارشکنی آمریکا رنج می برد. تکرار ادبیات کلی و مبهم و شعارزده 
بدون ارائه تضمین های مشــخص درباره مؤاخذه آمریکا در شورای امنیت و 
نحوه مقابله با تحریم هایی که عماًل برجام را از بین می برد، همچنان مشکل 
اروپایی هــا در ادعای پایبندی به برجام بود؛ ولی در کنار این مســائل برخی 
ایجاد کانال مالی جدید را نوید بخش می دانستند. اروپایی ها هم که زمان کمی 
برای اجرای ســازوکار مالی نداشته اند و با گذشت حدود هشت ماه از خروج 
 آمریکا از برجام، آنان هنوز به تعهد خود عمل نکرده اند و باید تعهدات خود را ا

جرایی کنند.
همان طور که اشاره شد، پس از وعده های متعدد اروپایی ها برای جبران 
خســارات خروج آمریکا از برجام، تا حدودی در افکار عمومی ایران نسبت به 
اروپایی ها اعتماد شکل گرفته بود؛ اما با طوالنی شدن روند اجرای SPV، به 

حتم به این اعتماد خدشه  وارد شده است.
البته از اشــکاالت اجرای این طرح این بود که با این اتفاق اروپایی ها و 
به واسطه آنها آمریکا و دشــمنان ایران، کنترل کاملی بر مراودات اقتصادی 
کشورمان خواهند داشت و می توانند به نوعی بخشی زیادی از مبادالت تجاری 
ایران را رصد کنند. مشکل اساسی بعدی این است که اروپایی ها تأکید می کنند 

در برابر پول های ایران، فقط ما باید از آنها غذا و دارو خریداری کنیم.
جالب توجه این است که اروپایی ها همین طرح شبهه دار را هم تاکنون 
اجرایی نکرده و همین حد را هم قبول ندارند و به همین دلیل اجرایی شدن 
طرح کانال ویژه مالی تا به امروز به سرانجام نرسیده و به طور مداوم اروپایی ها 

امروز و فردا می کنند.
برخی معتقدند اروپایی ها به دنبال وقت خریدن برای آمریکایی ها هستند. 
چرا که ممکن بود این طرح را هم قبول کرده و به ســرانجام می رســاندند و 
پــس از مدتی با بهانه هایی واهی کانال ویژه مالی را، مانند دیگر تعهداتی که 

در برجام داشتند، نادیده می گرفتند.
واقعیت این است که بیشتر شرکت هاي اروپایي توافقات خود با ایران را 
به هم زده اند. همین دولت ها وعده راه اندازي ســازوکار ویژه مالي را به شکل 
نمادین در 13 آبان دادند؛ اما عمل نکردند. بنابر اعالم برخی نشریات غربي، 

هیچ کشور اروپایي حاضر به میزباني کانال مذکور نیست.
در روزهــای اخیر، اروپا وزارت اطالعات جمهوری اســالمی ایران را نیز 
تحریــم کــرد. اروپا همصدا و همراه با آمریکا به خیــال خام خود در پی آن 
اســت تا با معلق نگه داشــتن اقتصاد ایران با فشــار به ایران در حوزه های 
 موشکی و منطقه ای، ضمن دائمی کردن برجام هسته ای، برجام های بعدی را 

کلید بزند.
کار به جایی رســیده اســت که روزنامه های حامی مراودات با غرب هم 
منتقد شده و مقامات دولتی نیز یکی پس از دیگری واکنش نشان می دهند. 
مگر رهبر معظم انقالب ماه ها پیش و پس از خروج آمریکا از برجام نفرمودند 
که نباید به اروپا اعتماد کرد؟! حال ســؤال اینجاست که هنوز هم باید با این 

وعده های پوچ، مانند کانال مالی یا بهتر بگوییم کانال خالی سرگرم بود؟!
آیا وقت آن نرســیده که بدون توجه به وعده و وعیدها به طور جدی به 
توانمندی های درونی تکیه کنیم و با دستمایه قرار دادن اصول اقتصاد مقاومتی 

به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن همت کنیم.

 مشکل ارز 
نداریم

نگاهی به نيازهای ستاد فرماندهی جبهه خودی در جنگ اقتصادی

آرایش جنگی

 اکبر کريمی/ بی شــک هر کشــوری 
برای رســیدن به توســعه اقتصادی پایدار باید 
بــر روی مزیت ها و قابلیت هــای بالفعل و بالقوه 
خود تکیه کند. کشور ایران مزیت های اقتصادی 
فراوانــی دارد که صنعت فــرش و تابلوفرش از 
آن جمله اســت. ایران هم اکنــون در این حوزه 
 از معدود کشورهایی اســت که تولیداتش آوازه

 جهانی دارد.
علیرضــا جهانی و محمدمهــدی مصّفا دو 
جــوان خوش فکری هســتند که بــا درک این 
مزیــت باال، اقدام به راه اندازی شــرکت تولیدی 
تابلوفرش در کاشان کرده اند و در زمانی کم )دو 
ساله( توانسته اند پیشرفت های کاری بسیاری را 

تجربه کنند.

چرا توليد تابلوفرش؟
علیرضا جهانی و محمدمهدی مصفا، هر دو 
در رشته مهندســی کامپیوتر تحصیل کرده اند. 
جهانی عالقه فراوانی به حوزه بازاریابی، فروش و 
تبلیغات دارد و تجربه فعالیت در صنوف گوناگون 
را نیز داشــته است. سه سال پیش او و دوستش 
تصمیم به راه اندازی کســب وکاری شــخصی با 
سرمایه اولیه 5٠ میلیونی می گیرند که هم مزیت 
و ارزش کاری مناسبی داشته باشد و هم بتوانند از 
آموزه های علمی خود در آن بهره گیرند و به طور 
حتم انتظار پر ســود بودن شغل نیز مدنظرشان 
بوده اســت. هم اکنون پس از گذشــت دو سال، 
گردش مالی شرکت آنها 1/5 میلیارد تومان است.

این دو شریک 28 ساله پس از گشت وگذار 
در مشــاغل گوناگــون و پرس وجــو و تحقیق 
تصمیم می گیرند به حوزه تابلوفرش که یکی از 
زیرشــاخه های صنعت فرش محسوب می شود، 

وارد شوند.
جهانی دربــاره علت انتخاب این فعالیت و 
مزایای آن می گوید: »این صنعت همه ویژگی های 
مثبتــی که ما از یک فعالیت انتظار داشــتیم را 
یکجا دارد؛ هم هنر، هم پرســتیژ و کالس کاری 
بــاال و هم خالقیت و از همه مهم تر درآمد مالی 
مناسب. افزون بر این ویژگی ها، ایران در صنعت 
تولیــد فرش و تابلوفرش یکی از نامدارترین های 
جهان اســت و شهر کاشان نیز عالوه بر عرقیات 
گیاهی و گالب، یکی از برترین های این صنعت 
در کشور به شمار می رود، به همین دلیل در این 

حوزه بهترین زمینه کاری برای ما فراهم بود.«
با وجود ایــن، این دو جوان بی گدار به آب 
نزدند و پیش از شــروع به کار، حدود شش ماه 
تحقیقات فشــرده ای در حوزه تابلوفرش، ذائقه 
و نیاز مناطق گوناگون کشــور و بازار فروش در 

حوزه تابلوفرش های ماشینی 
انجام دادند.

»فرشان« مخفف فرش 
کاشان و نام برندی است که 
ایــن دو جوان برای محصول 
خود انتخاب کرده اند و قصد 
دارند در آینده ای نه چندان 
دور این نــام را به یک برند 

معروف جهانی تبدیل کنند.
مصفا ضمن شــناختی 
جامع از فعالیت در این حوزه 
حاضر  حــال  »در  می گوید: 
صنعت تابلوفرش در دو شکل 
بافت تابلوفرش با ماشــین و 
دیگری چاپ تصاویر بر روی 

فرش انجام می گیرد.«
بافــت  فرش هــای  در 

ماشــینی محدودیت رنــگ وجــود دارد و در 
دستگاه های این نوع فرش ها قابلیت به کارگیری 
8 تا 1٠ رنگ وجود دارد، اما در روش دوم، یعنی 
چاپ طرح روی فرش هیچ گونه محدودیت رنگی 
 وجود نــدارد و تا 16 میلیون رنــگ را می توان

 به کار برد.

مراحل توليد و عرضه محصول
شــرکت »فرشــان« تنوع ٤٠٠ عددی در 
تولید محصوالت عمومی دارد که شامل تصاویر 
حیوانات، گل و گلدان، منظره های طبیعی، آیات 
و اشعار، مشاهیر و شخصیت های برجسته دینی 
و سیاســی ایرانی و خارجی 
و طرح هــای متعــدد دیگر 

می شود.
در این شرکت افزون بر 
طرح های  عمومی،  طرح های 
سفارشی و شخصی نیز تولید 

می شود.
»ابتدا  می گوید:  جهانی 
پالت رنگی متناســب با کار 
سفارشی را انتخاب می کنیم 
و روی آن طراحی نقشه انجام 
سفارشی  کار  اگر  می شــود. 
باشد،  تابلوفرش  بافت  نوع  از 
ابتدا آن را به شرکت های طرف 
قراردادمان ارسال می کنیم و 
سپس مراحل دیگر کار مانند 
حاشیه زنی، قاب و بسته بندی 
در شرکت انجام می شود، اما اگر سفارش از نوع 
چاپی باشــد، تمامی مراحل کار در خود شرکت 

انجام می گیرد.«
مصّفا نیــز در ادامه می گویــد: »برای تولید 
تابلوفرش هــای چاپــی، از رنگ ها و نقشــه های 
فرش های دســتباف تبریز اســتفاده می کنیم تا 

نمونه کارهای مان را به کارهای دستباف شبیه تر و 
نزدیک تر کنیم، به همین دلیل اصالت و هنر فرش 
بودن در محصول حفظ می شود و مشتری با مشاهده 
یا لمس اثر، ارزش تابلوفرش را متوجه می شــود و 
تفاوت آن را با عکس و پوستر کاماًل درک می کند.«

بسته بندی سبک و قابل حمل
 برای تابلوفرش های ايرانی

شرکت فرشان دو سالن تولید و 15 کارگر 
ثابــت دارد. توان تولید این مجموعه در هر روز، 
بین 3٠٠ تا 5٠٠ تابلوفرش است و سال گذشته 

25 هزار تابلوفرش تولید کرده است.
در کارگاه های این شرکت مراحل طراحی 
نقشــه، چاپ، قاب ســازی و بســته بندی انجام 
می شود. در کنار ســالن های تولید این شرکت، 
نمایشگاهی از محصوالت متنوع ایجاد شده است. 
افزون بر قبول سفارش حضوری، امکان سفارش 
محصول از طریق شبکه های اجتماعی نیز فراهم 
شــده است. این شرکت ســفارش های چاپی را 
حداکثر ســه روزه و تابلوهــای بافتی را حداکثر 

هفت روزه به مشتری تحویل می دهد.
تابلوفرش ها عموماً برای هدیه دادن خریداری 
می شوند. شرکت فرشان برای حل معضل فراگیر 
بسته بندی تابلوفرش در کشور اولین مجموعه ای 
است که برای محصول خود بسته بندی های محکم 

و سبک طراحی کرده است.

برنامه برای آينده
اضافه کردن بخش تابلوفرش دســتباف به 
شرکت یکی از برنامه های آینده آن است. تولید 
کاالی آنتیک و هنری از دیگر ایده های جدیدی 
است که تولید آن با برش قسمت های منتظم از 

فرش های قدیمی شروع شده است.
اکنون شــبکه فروش فرشان در کل کشور 
فعال است و بیش از 5۷٠ گالری فرش، مبلمان 

و صنایع دستی با این شرکت ارتباط دارند.
افزون بر این، بخشی از تولیدات عمومی و 
سفارشی شرکت به کشورهای پاکستان، عمان، 
قطر، امارات، عراق، روسیه، قزاقستان و آذربایجان 

صادر می شود.
برای تهيه گزارش از فعاليت های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان خود با شماره تلفن 

0۹۱۹۳4۷۲۹۸۱  تماس بگيريد.

در گفت وگو با دو جوان توليدکننده تابلوفرش مطرح شد

 اقتصاد پایدار با بهره گیری از مزیت های داخلی
افت ۵۶ درصدی صادرات غیرنفتی!

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک کشور، طی 9 ماهه منتهی 
به آذر ماه 139۷، صادرات غیرنفتی ایران به نزدیک 8۷ میلیون تن رســیده 
است. بر اساس این گزارش، در 9 ماهه امسال، صادرات در بخش صنعت ۷/٤٤ 
درصد، محصوالت پتروشیمی 3٤/3 درصد، محصوالت کشاورزی 8/6 درصد و 
میعانات گازی، سهمی معادل 8/3 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص 
داده اند و پس از آنها هم صادرات بخش معادن با 3/2 درصد و فرش و صنایع 
دستی تنها با ٠/8 درصد صادرات 9 ماهه را به خود اختصاص داده اند. بررسی 
آمار صادرات طی 9 ماه گذشته نشان می دهد، در صادرات غیرنفتی و بدون 
در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی، در آذر ماه امســال شاهد افت شدید 
ارزش صادرات کشور به نسبت ماه های گذشته، یعنی آبان، مهر و شهریور ماه 
هستیم؛ به گونه ای که ارزش دالری صادرات غیرنفتی به استثناء میعانات گازی 
در آبان ماه که معادل ٤/236 میلیارد دالر بوده، در آذر ماه با افت 56 درصدی 

نسبت به ماه پیش از آن به 1/86٤ میلیارد دالر رسیده است.
فروش نفت با ارزهای دیجیتالی

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: »با 
کمک فناوری های نو می خواهیم تصویری متفاوت از تجارت ایران بروز دهیم؛ 
ایده های تجاری نو داخل کشور وجود دارد و ما با استفاده از ظرفیت ها می توانیم 
آنها را اجرایی کنیم.« وی افزود: »دنیا در حال پوســت اندازی از نگاه وابسته 
به مبادالت بانکی سنتی و مبادله با دالر است و ارزهای دیجیتالی جایگزینی 
برای ارزهای فیزیکی هســتند و فصل جدیدی نیز برای کشــور ما است تا از 
آن برای خنثی کردن تحریم ها و توســعه روابط خود با جهان استفاده کند. 
امروز از کشورهای مختلفی، مانند سوئیس، آفریقای جنوبی، فرانسه، انگلیس، 
روسیه، اتریش، آلمان و بوسنی برای مذاکره با کشورمان در این حوزه به ایران 
آمده اند و امید داریم برای فروش نفت نیز از ارزهای دیجیتالی بهره بگیریم.«

صف طوالنی برای سرمایه گذاری در ایران
رضا پدیدار، عضو کمیســیون انــرژی اتاق بازرگانی ایران در حاشــیه 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی کیش اظهار داشــت: »تاکنون 11٤ 
شرکت کوچک و متوسط خارجی برای همکاری در پروژه های نفتی ایران در 
کمیسیون انرژی اتاق ایران نام نویسی کرده اند و در نظر داریم از ظرفیت آنها 
در حوزه های انتقال تکنولوژی و مشارکت در طرح های سرمایه گذاری استفاده 
کنیم.« وی افزود: »با توجه به توافقی که تیر ماه سال گذشته در کمیسیون 
انرژی اروپا انجام شد، در نظر داریم در اردیبهشت سال آینده، این شرکت ها 
را به ایران دعوت کنیم تا با طرح ها و ظرفیت های ایران آشــنا شوند و زمینه 

شکل گیری طرح های توسعه ای مشترک ایجاد شود. «
کمک ۶۵ هزار میلیاردی به واحدهای تولیدی

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت 
تسهیالت ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهد، اظهار داشت: 
»در تبصــره 18 بودجه ســال 1398 بالغ بر 65 هــزار میلیارد تومان منابع 
پیش بینی شــده اســت که می توان این منابع را به صورت بالعوض، وجوه 
اداره شده و یارانه سود پرداخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد.« وی با 
بیان اینکه همه پیش بینی ها برای اینکه به بنگاه های کوچک کمک شود، در 
الیحه بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده است، افزود: »امیدواریم بتوانیم 

در سال آینده به صورت عملی از این واحدها حمایت کنیم.«

حاکميت مديريت بوروکراتيک 
)ديوان ســاالرانه( در عرصه های 
به  تصميم گيری  و  تصميم سازی 
ويژه در مقاطع حساس که فشار 
زمانــی اهميت پيــدا می کند و 
تصميم گيری بموقع و اقدام سريع 
الزم اســت، سد راه نظام در حل 
چالش ها است. حضور قوای سه گانه 
و وجود اختيارات کافی زمان الزم 
برای تصميم گيری عالمانه و بموقع 
امکان  و  رســانده  به حداقل  را 
متناسب  و  انعطاف پذير  عمليات 
در هنگامه نبرد اقتصادی را مهيا 

می کند

و محمدمهدی  عليرضا جهانی 
مصفا، هر دو در رشــته مهندسی 
کرده اند.ســه  تحصيل  کامپيوتر 
ســال پيش او و دوستش تصميم 
به راه اندازی کسب وکاری شخصی 
ميليونی   50 اوليــه  با ســرمايه 
می گيرند که هــم مزيت و ارزش 
کاری مناســبی داشته باشد و هم 
بتوانند از آموزه های علمی خود در 
آن بهره گيرند و به طور حتم انتظار 
پر سود بودن شغل نيز مدنظرشان 
بوده است. هم اکنون پس از گذشت 
آنها  دو سال، گردش مالی شرکت 

۱/5 ميليارد تومان است.

شاخص

آن روی سکه
تکاپو

کلید واژه
 نقدینگی چیست؟



ســلطانی/   شــهناز     
جامعه شناســان دین را ابزاری قابل 
اطمینان در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعــی می دانند. امــا حکومت 
پادشــاهی پهلوی در طول دهه های 
متمادی همواره دین را مانعی برای 
اهداف خــود می دانســت و از این 
آگاهی دانســته یا نادانسته بی بهره 
بود که می تواند به واســطه دین از 
ناهنجاری های جامعه آن روز بکاهد. 
به همین دلیل مخالفت آنها با دین 
و مظاهــر بیرونی آن که با نارضایتی 
مــردم روبه رو بود، بی شــک یکی از 
عوامل سست شــدن پایه های نظام 
حکومتی آنها را پی ریزی کرد. اما با 
انقالب اسالمی دین اسالم به شکلی 
متفاوت و درســت و به دست مردم 

ظهور دوباره یافت. 

دين سدی در برابر هنجارشکنی 
در مبحث مهم پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعــی دین نقش 
پررنگــی دارد و تقریبــاً در بیــن 
نســبت  به  توافق  جامعه شناســان 
خوبی درباره آن دیده می شــود. به 
این معنــا که، هرچه دیــن داری و 
خداباوری بیشتر وجود داشته باشد، 
به همان نســبت از هنجارشکنی در 
جامعه جلوگیری می شود. مطالعات 
جامعه شناســی هم در این زمینه به 
خوبی گواه این مطلب اســت. برای 
نمونه در یک پژوهش با عنوان نقش 
مذهب در پیشــگیری از وقوع جرم 
از دیدگاه افــراد عادی و مجرم )که 
نســرین لطفی و دکتــر محمدعلی 
حاجی ده آبادی انجــام دادند( نتایج 
به دست آمده نشان می دهد: »افراد 
مجرم و بزهکار بــه اهمیت و نقش 
مذهــب و دیــن در جلوگیــری از 
کج روی های خود آگاه هســتند، در 
حالی که افراد عادی جامعه شــاید 
نتوانند به درســتی بــه اهمیت این 
موضــوع و تأثیر عمیــق مذهب بر 
ســالمت زندگی خود پــی ببرند.« 
بنابراین نقش دین را نمی توان به هیچ 
وجه نادیده گرفــت. حاال جامعه ای 
را تصور کنیــد که در رأس قدرت و 
حکومت آن کســانی هستند که  نه 
تنها خودشان ارزش ها و هنجارهای 
دینی را محترم نمی شــمارند؛ بلکه 
بســتری را فراهم می کنند تا در آن 
هنجارشــکنی به طور آشکارا انجام 

گیــرد. به معنای دیگــر انجام آنچه 
مغایر با دین و مذهب رسمی کشور 
است، عادی می شود. در دوره پهلوی و 
پیش از انقالب اسالمی وضعیت حاکم 

بر جامعه چنین بوده است. 

مشروب در سبد مصرفی دربار
مشروب فروشی و مشروب خواری 
در دین اســالم حرام اســت، اما در 
دوره پهلوی مشــروب جای مهمی 
در ســبد مصرفی دربار داشته است 
و هزینه های گزافــی بابت تهیه آن 
پرداخت می شده است. به گواه اسناد 
تاریخی، از کشورهایی مانند فرانسه 
و سوئد انواع و اقسام مشروبات الکلی 
برای مصــرف داخلی دربار، از جمله 
خانواده و میهمانان قصر شاهی وارد 
می شده اســت. اوج هزینه کرد این 
نوشــیدنی های غیر مجــاز در طول 
برگزاری جشن های 25٠٠ ساله بود. 
اسناد برجای مانده نشان می دهد در 
این جشن فقط حدود 2 هزار و 5٠٠ 
بطری شراب درجه یک فرانسوی در 
اختیار 165 میهمان قرار گرفت که 
قیمت هر بطری نزدیک به 1٠٠ دالر 

تخمین زده می شد. 

بساط فقر و فحشا
زمانی که رضاشــاه پادشــاهی 
قاجارهــا را مختومه اعالم کرد، زنان 
حرمسرای قاجاری از کاخ های قاجاریه 
بیرون رانده شــده و در محله ای در 
تهران ساکن شــدند که کم کم این 
محلــه به مکانی برای رواج فســاد و 

تن فروشــی  تبدیل شد. در آن دوره 
دختــران و زنان جوان را با انتشــار 
آگهی کاریابی برای مشــاغلی چون 
منشــی گری و... جذب کرده و فریب 
می دادند. بسیاری از این زنان پس از 
گذشت مدتی دچار اعتیاد و فقر شدید 
می شدند و از آنجا نیز رانده شده و در 
شهر کاسه گدایی به دست می گرفتند. 

با شــروع انقالب اسالمی بساط این 
محلــه  برچیده شــد. این هم نمونه 
دیگری از فراهم بودن شرایط فساد و 
ناامنی در جامعه بود که در سال های 

حکومت پهلوی دوام و قوام داشت. 

حجاب مانع اهداف پهلوی
 حجاب زنان مســلمان ایرانی 
که ذهن رضاشاه و حامیانش را برای 
پیشبرد اهداف شان به چالش کشیده 
بود، سبب شده رضاشاه پروژه کشف 
حجاب را کلید بزند و در اولین قدم 

این خانواده ســلطنتی بود که بدون 
حجاب اســالمی در مراسم و انظار 
عمومی ظاهر شدند. سپس با وقاحت 
تمام به مأموران نظمیه دستور دادند 
حجاب را از ســر زنــان بردارند. این 
خشونت و وقاحت تا آنجا پیش رفت 
که برخی از زنان جان خود را در این 
راه از دست دادند و یا سال های مدید 

از خانه بیرون نیامدند.
اینها فقط مشــتی نمونه خروار 
پهلوی  خاندان  هنجارشکنی های  از 
اســت که بی مطالعه و تفکر دســت 
به اقداماتی زده بودنــد که دقیقاً با 
عقاید، ارزش هــا، هنجارها و قوانین 
جامعه ایرانی و اســالمی ما منافات 
داشت و برای مردمی که به عقایدشان 
مصمم بودند، غیر قابل هضم بود،  به 
طوری که مترصد بودند از این وضع 
رهایی پیدا کنند. این مسائل در کنار 
بســیاری از کاســتی ها و فشارهای 
اجتماعی دیگر ســبب شد پذیرش 
انقالب اسالمی از سمت مردم راحت تر 

انجام بگیرد. 

اجتماع هر روزه مسلمانان
دیــن اســالم در بطــن خود 
جمع گراســت و همیــن ویژگی به 
تنهایی کافی بود تا هرگونه گرد هم 
آمدن مردم بــرای حکومت پهلوی 
خوف برانگیز باشد. برای نمونه اقامه 
نماز جماعت روزانه و نماز جمعه به 
سهولت و فراوانی انجام نمی شد. اما 
امروز این گردهمایی ها در بسیاری از 
مساجد کشــور، هر روز و آن هم در 

چند نوبت اگر چه امری عادی به نظر 
می رسد ، اما به پشتوانه انقالب اسالمی 

به اینجا رسیده است. 

اعتکاف تجربه ای تازه
برگــزاری مراســم اعتکاف در 
برخی مســاجد کشــور از آن دست 
تأکیدات دین اســالم اســت که در 
دوره پیش از انقالب اسالمی ردی از 
آن دیده نمی شــود و تجربه ای است 
که در سال های پس از دوره پهلوی 
تجربه می شود؛ مراسمی که هر سال 
به خیل مشتاقان آن افزوده می شود. 

پياده روی اربعين 
پیــاده روی اربعین که از آن به 
گردهمایی بزرگ مســلمانان تعبیر 
می شــود هم از دیگر اشکال ظهور و 
بروز تجمع مردم دین مدار مسلمان 
اســت که به این شکل و شمایل و با 
این گستردگی تجربه ای جدید است. 
این دور هم جمع شدن ها که هر روز 
هم به شــمار عاشقان و طرفدارانش 
بارز خون  اضافه می شــود، مصداق 
تازه در رگ های دین اســالم است 
که در جهان نگاه ها را به سمت خود 

نشانه می رود. 
حجاب بيشتر تکريم بيشتر

در جامعــه ما قوانیــن حاکم، 
رعایــت حجــاب را اصــل و واجب 
می داند. اما زنان و دختران در انتخاب 
نوع این پوشــش و حجاب مختارند 
و هیچ محدودیتــی برای آنها وجود 
نــدارد، بلکه گزینش چادر به عنوان 
حجاب برتر ارزشی دینی و اسالمی 

مورد تکریم بیشتر قرار می گیرد. 
بنابراین با پایان یافتن حکومت 
پهلوی در ایــران، عقاید و باورهای 
دینی و اســالمی مردم جان تازه ای 
گرفت و بســتری فراهم شــد تا آن 
دسته از تأکیدات اسالم مانند برپایی 
نماز جماعت و جمعه و... به سهولت 
انجام شود. به ویژه حضور نوجوانان 
و جوانان در ایــن تجمعات فرصت 
مغتنمی اســت که آنان را در مسیر 
درست هدایت کند و از قرار گرفتن 
آنها در بیراهه جلوگیری کند. همین 
مســئله در جلوگیری از مبتال شدن 
آنهــا به آســیب های اجتماعی و به 
تبع درگیر شدن خانواده ها و جامعه 
با ایــن پیامدهای احتمالی بســیار 

تأثیرگذار است.
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  حميدرضا حيدری/ موضوع این هفته ســتون انعکاس به داستانی 
باز می گردد که هفته گذشته ابتدا به طور غیر رسمی منتشر شد؛ اما پس از 
مدتی مشــخص شد این اتفاق به وقوع پیوسته است. داستان درگیری لفظی 
حجت االسالم حسن روحانی با عزت اهلل ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما در 
جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود.

شرح ماجرا که برای اولین بار سردبیر سابق »رجا نیوز« منتشر کرد، این 
گونه اســت: »وقتی در جلسه اخیر شورای عالی مجازی، ضرغامی به روحانی 
تذکر می ده که این حرفا چی بود راجع به فیلترینگ و فضای مجازی زدید، 
روحانی می گه به شما ربطی نداره من چی گفتم. ضرغامی هم می گه به خودت 
و همه کس و کارت ربط نداره. به من ربط داره شما باید اینجا توضیح بدید، 
چرا این حرف ها را زدید. روحانی بهش می گه از جلســه برو بیرون، ضرغامی 
هــم می گه تو نمی تونی به من بگی برو بیرون، روحانی می گه تا ضرغامی تو 
جلســه باشه من شرکت نمی کنم و پا می شه می ره. ضرغامی به برخی اعضا 
که تالش می کردند قانعش کنن بره بیرون، می گه ما چهل سال پیش انقالب 

کردیم که مملکت باد دماغ و شاه نداشته باشه.«
خبری که برخی از اعضای این شورا، مانند احمد مازنی آن را تأیید کردند؛ 

اما این خبر واکنش های متفاوتی را برانگیخت.
پس از این اتفاق کانال جماران وابسته به سیدحسن خمینی در خبری 
نوشت، ضرغامی از سوی دفتر یکی از مقامات عالی رتبه نظام ـ که ظاهراً منظور 
دفتر رهبر معظم انقالب بوده ـ از حضور در جلسات این شورا منع شده است؛ 

اما ساعاتی بعد کانال »رجانیوز« این خبر را تکذیب کرد.
کاربران فضای مجازی به ویژه توئیتر هم درباره این اتفاق واکنش نشان 
دادند. یکی نوشت: »از صحت و سقم ماجرای جلسه شورای عالی فضای مجازی 

خبر ندارم، ولی چند وقته می خوام بگم ضرغامی دمت گرم.«
کاربر دیگری با اشاره به اینکه روحانی قباًل گفته بود حتی می شود از امام 
معصوم انتقاد کرد، نوشت: »آقای روحانی از همه می شود انتقاد کرد، از امام 
معصوم هم می شود انتقاد کرد؛ ولی از خودتان نه؟! این رفتار آقای ضرغامی 
باید الگویی باشــد برای همه و مسئوالن باید برای کاری که انجام می دهند، 

پاسخ قابل دفاع داشته باشند.«
کاربر دیگری هم با بیان بخشی از ماجرا که مربوط به درخواست روحانی 
از ضرغامی برای بیرون رفتن و عدم تمکین او بود، نوشت: »این روحیه امروز 
در میان مسئوالن انقالبی نیاز به تقویت داره، حتی اگر بعضی جاها هزینه هایی 

هم داشته باشه.«
یکی دیگر از کاربران هم در واکنش به این اتفاق نوشــت: »ضرغامی با 
سؤال از رئیس جمهور به صورت هوشمندانه خود را در جایگاه خواست ملت از 
پاسخگویی باالترین مقام اجرایی کشور در مورد هرج و مرج و بی سامانی های 

چند سال اخیر قرار داده است.«
امــا در نقطه مقابل برخی ســعی کردنــد بگویند ضرغامی ســودای 
ریاســت جمهوری در سر دارد و این اتفاق نقشه ای از پیش تعیین شده برای 
مطــرح کردن خود به عنوان مخالف دولــت و یافتن جایگاه در اذهان مردم 

بوده است.
هر چند ضرغامی ترجیح داده، در این باره سخنی نگوید، اما در گفت وگو 
با »شــرق« گفته است: »قرار شــده است که کسی از بحث و جزئیات درون 
جلسه، چیزی به بیرون از جلسه منتقل نکند. من هم چیزی نمی گویم. سایرین 

می توانند روایت های خود را از جلسه نقل کنند.«
پایگاه »خبر آنالین« هم تالش کرده اســت ریشــه این درگیری را در 
خصومت شخصی میان روحانی و ضرغامی بیابد که آن هم از انتخاب مجری 
برای گفت وگوی روحانی در پایان صد روز اول دولت او آغاز شده است و البته 

اتفاقات دیگری، چون ماجرای انتخاب دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی.

ماجرای یک مجادله!

مینو اصالنی، رئیس بســیج جامعه زنان در واکنش به اجرای برنامه هم خوانی و تک خوانی آواز زنان در مراســم افتتاحیه جشــنواره فجر، این مسئله را بسیار تأسف بار وحریم شکنی 
مغرضانه دانســت و گفت: این خط حرمت شــکنی در وزارت ارشــاد و سایر بخش های فرهنگی وابسته به آن شکل گرفت تا یک وضعیت نابهنجار را در ایران اسالمی به وجود بیاورد. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی فرهنگی 8٠ میلیون مسلمان ایرانی است، چطور در مجلس تک خوانی یک زن که از نظر اسالم بزرگ ترین حرام ها قلمداد می شود، تا آخرین لحظه می نشیند.

سکوت تأسف بار
 رســول ايمانی/ یکی از  وزیر ارشاد

آسیب های فضای مجازی ظرفیت 
کم و امکانات ضعیــف در انتقال 
ماهیــت اندیشــه ها و حرف ها و 
رفتارها است. کسانی که در فضای 
دارند،  فکــری  فعالیت  مجــازی 
می دانند که نمی توان پیام و سخن 
و دیدگاهی را به طور کامل، مؤثر 
و صحیح در این فضا انتقال داد و 
دلیلش ظرف کوچک آن اســت. 
فضای مجازی فرهنگ ساندویچی، 
یعنی خالصه طلبی، زودگذر بودن، 
کم حوصلگــی، روحیــه هیجانی، 
بی دقت و خشن بودن را در ما ایجاد 
کرده است. کسانی که در این فضا 
کاری عمیق و فکری انجام می دهند 
از باز نبودن دست شان گله دارند، 
چه آن کســانی کــه می خواهند 
پیامــی را صادر کننــد و چه آن 
کســانی که می خواهند پیامی را 
دریافت کنند، با مشــکالتی مانند 
نبود وقت کافی، نبود فضای وسیع 
و ارتباط آسان، گران بودن، امانتدار 
نبودن، شنود، سرقت و نبود امکاِن 
انتقال احساســات مواجه هستند. 
این در حالی اســت که بیشــتر 
مردم جهــان فضای مجــازی را 
دارای بیشترین امکانات، ارزان ترین 
خدمات با دسترسی آسان می دانند، 

اّما این طور نیست. 
چرا دید مردم نسبت به فضای 

مجازی اشتباه است؟ 
اول، مردم فکر می کنند این 
فضا ارزان و آســان در اختیار آنان 
قرار می گیرد، در حالی که قیمت 
استفاده از این فضا در ماه در ایران 
حدود 5٠ تا 6٠ هزار تومان است 
و مصرف یــک خانواده چهار نفره 
حــدود 2٠٠ هزار تومــان در ماه 
می شــود و البته برای برخی افراد 

بیشتر از این قیمت هاست. 
دوم، انتقــال لحــن در متن 
وجود ندارد و با آنکه برنامه نویسان 
حاالت انســان را در قالب استیکر 
تعریف کرده اند، باز هم در بیشتر 
اوقــات جوابگوی حــاالت روحی 
انســان نیست. برای نمونه شادی، 
خنــده، تعجب، حیرت، ســؤال، 
فکر، خشــم، درد، هیجان، عجله 
و هــزاران حالت انســان در چند 
استیکر خالصه می شود و جوابگو 
نیســت و باعث می شود خطاهای 
بسیاری در نقل و انتقال حرف ها و 
اندیشه ها و احساسات صورت بگیرد 
و برداشت های غلطی را سبب شود 
و در پی آن دشمنی ها و لجاجت ها 

و دوری ها را زیاد کند.
ســوم، بیشتر کاربران در این 
فضــا توجه دقیقی به شــنیده ها، 
دیده هــا، مطالعه ها و خوراکی که 
از نظر فکری به آنها داده می شود، 
ندارند. هر کسی با هر سواد و نگاهی 
می تواند عده زیادی را با خود همراه 
کنــد، در واقع کاربران بدون دقت 
به سطح سواد، اطالعات و تجارب 
و نّیات فرد اطالعات دهنده دور او 
جمع می شوند و از ماهّیت حرف ها 
و نوشــته ها و تصاویری که به آنها 
نشان داده می شود، اطالعی ندارند. 
به  نزدیک شــدن  چهــارم، 
کسانی که می توانند با حرف های 
زیبــا کاربــران را اغفــال کنند و 
اطالعات نادرســت بــه او بدهند، 
آسیب دیگر این فضاست. در این 
فضا دهکده جهانی تداعی شده و 
هر کسی از هر نقطه ای در جهان 
به کاربران نزدیک می شود و هر چه 
می خواهد به آنها می گوید یا نشان 
می دهد. وقتی هم که کاربران در 
یک فضای احساسی قرار می گیرند، 
اقدام به دادن اطالعات شــخصی 
می کنند و اختیــار تصمیم گیری 
درباره خودشان را به طرف مقابل 
می دهند. گاهی فرد مقابل در حّل 
مشکالت کاربران متخصص است و 
توانایی برقراری یک ارتباط صحیح 
را دارد، ولی این دلیل نمی شــود 
هر کســی دکانی بــاز کرد، مردم 
اعتماد کننــد. قضاوت های  او  به 
نادرســت، گسترش توهین و انگ 
زدن به طرف مقابل، فریب و دروغ، 
شــایعه و تهمت، مستهجن شدن 
افــکار و رفتارهــا از کوچک ترین 
آســیب های فضای مجازی است 
کــه روی خلقیات مردم جامعه ما 
اثر گذاشته است و هر روز در حال 
تخریب فرهنگ و هیمنه فرهنگی 

کشورمان است. 

آسیب پذیری در فضای مجازی

 ســيد فخرالدين موسوی/ فوتبال، 
زندگی و سیاســت در زندگی ما ایرانیان چنان 
در هم آمیخته اند که حاال هر یک بدل یکدیگر 
شــده اند و رســانه ها و روزنامه نگاران نشانه ای 
از هر یک را در دیگری جســت وجو می کنند! 
پیش از آغاز جام جهانی روسیه روزنامه »هفت 
صبــح« تیتر ماجــرای جام و برجــام را روی 
صفحه اول خود به چاپ رساند با کنار هم قرار 
دادن تصاویر کارلوس کی روش، سرمربی وقت 
تیــم ملی و محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه 
کشــورمان از آنها به عنوان دو ســرداری یاد 
می کنــد که یکی غیر ممکن مذاکره و توافق با 
آمریکا را ممکن کرده است و دیگری حاال باید 
 غیــر ممکن صعود از گروه مرگ جام جهانی را 

ممکن سازد!  
وقتی مربی سابق تیم ملی ایران برای تیم 
ملی در برابر کشــورهای نامدار فوتبال جهان 
دفاع مطلق را انتخاب کرد و بازیکنان سرشان 
را در برابر توپ های مهاجمان نامدار اروپایی قرار 
دادند، با وجود آنکه در نهایت از دور مســابقات 
کنار رفتیم! اما رسانه ها لقب گالدیاتور را برای 
بازیکنان برگزیدند و خط دروازه را بدل از مرز 
کشور گرفتند! داستانی که همچنان ادامه دارد. 
این بار در جام ملت های آسیا یک اشتباه 
ساده و کودکانه، یک بحث بی جا و یک اعتراض 
بی دلیل! در کنــار فرصت طلبــی ژاپنی ها به 
فروپاشی ســاختار تیمی ما و دریافت سه گل 

پیاپی تنها در ٤5 دقیقه منجر شد! 
آن هم درســت در زمانی که در نقطه اوج 
ایســتاده بودیم و همه از اقتــدار ایران حرف 
می زدند و داشتیم برای جشن باشکوه قهرمانی 
در دوازدهم بهمن ماه آماده می شدیم! حال این 

شکست و آن اعتراض نا به جا 
و چک و چانــه زدن با داور 
استرالیایی آن هم درست در 
سامورایی های  که  لحظه ای 
آبی پــوش در حال رفتن به 
ســمت دروازه ایران بودند، 
بدلی از زندگی و سیاست در 
ایران شــده است و رسانه ها 
و کاربران در فضای مجازی 
دنبــال نشــانه هایی از این 
لحظه عجیب در سیاست ما 
رفتند! شاید جالب توجه ترین 
واکنش در این میان واکنش 
روزنامه »وطــن امروز« بود 
که بــا تیتر »پرجــام« که 
بی تردیــد ماجرای برجام را 
به ذهــن متبادر می کند، بر 

روی تصویری از لحظه فرار 
»تاکومی مینامینو« به سمت 
توپــی که مدافعــان ایرانی 
رهایــش کرده اند، نوشــت: 
و  بچگانه  »چگونه مذاکــره 
تیم  مدافعان  غیرحرفــه ای 
ملی بــا داور اســترالیایی و 
فرصت طلبی ژاپنی ها از این 
غفلت ایران را از راهیابی به 
فینال جام ملت ها باز داشت.« 
موضوعی که در فضای 
مجــازی نیز به آن اشــاره 
علیزاده  علی  شــد، چنانکه 
در توئیتی که بیش از 5٠٠ 
بار بازنشر شده و بیش از سه 
هزار نفر آن را پســندیدند، 
نوشــت: »در حالی که ایران 

در حال مذاکره بود، رقیب رفت و گل زد. به این 
می گویند برجام فوتبالی«؛ اما این تنها برداشت از 
این صحنه نبود؛ روزنامه »ایران« نیز در مطلبی 
با عنوان »برجــام فوتبالی« یا »خود تحریمی 
فوتبالی« می نویسد: »منطق حاکم بر رفتار پنج 
بازیکن تیم ملی کشورمان در آن صحنه بیشتر 
شبیه رفتار سیاسی دلواپســان بود؛ شوریدن 
علیه منطق بازی و غافل شدن از محاسبه گری 
عقالنــی. کار پنج بازیکن ایران در بازی با ژاپن 
بسیار شبیه به نوع کنشگری سیاسی آنهاست 
که گاه می پندارند، می توان با شــوریدن علیه 
چارچوب های پذیرفته شده، منطقی و عقالنی 
بازی امتیاز به دست آورد و اگر این امتیاز با این 
شیوه کسب نشود، نتیجه ظلمی است که به ما 
روا شده است؛ یا تزریق این تفکر که اگر جایی 
عقب ماندیم نه حاصل بد کار کردن خودمان که 
محصول توطئه، ناداوری و ظلمی علیه ماست. 
آنچه نتیجه اش برگشــتن ورق رقابت بود؛ یک 

»خود تحریمی فوتبالی«.« 
امــا فراتر از این نگاه ها و این تحلیل ها که 
هر یک را می توان نقد کرد و به چالش کشید، 
آنچه مورد نقد است بدل سازی های سیاسی و 
تعمیم برخی بگــو مگوها به همه ابعاد زندگی 
ما و همه شئون زندگی است! متأسفانه، برخی 
افراد و رســانه های هر دو جریان سیاســی به 
دنبال دوگانه سازی هایی از این دست هستند. 
در اینکه ما در برجام ضرر کردیم و تقریباً هیچ 
نصیب کشور شد و در مقابل امتیازهای فراوانی 
دادیم، شــکی وجود ندارد؛ امــا آیا باید تلخی 
برجام و تقابل میان حامیان و مخالفان برجام را 
به هر اتفاق دیگر نیز بکشانیم؟! پاسخ بی تردید 

منفی است.

نگاهی به دين و اثرات آن در جامعه دوره پهلوی

دین سدی بر سر راه هنجارشکنی

نگاهی به برداشت های خاص از صحنه گل اول ژاپن به تيم ملی ايران در نيمه نهايی جام ملت ها

تقابل سیاسی در یک چهارم دفاعی!

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

فرزندآوری حامی می خواهد
 صحرا محمدی/ در کشور روسیه یک نشان ملی به نام نشان »والدین 
بــا افتخار« وجود دارد. چند ســال پیش در کاخ کرملین این نشــان را که از 
اهمیت اجتماعی و سیاسی فراوانی برخوردار است، به یک خانواده پرجمعیت 
اهدا کردند. این یعنی تأکید و تشویق خانواده ها به فرزندآوری بیشتر. جمعیت 
هر کشوری مهم ترین شاخصه برای توسعه آن کشور است، به همین دلیل است 
که در عرصه جهانی کشورهای پرجمعیت کشورهایی قدرتمند قلمداد می شوند. 
سال 91 بود که رهبر معظم انقالب اسالمی زنگ خطر کاهش جمعیت در 
سال های آینده را هوشمندانه به صدا درآوردند و صاحب نظران حوزه اجتماعی و 
جمعیت شناسان و جامعه شناسان و مسئوالن اجرایی و مهم تر برخی خانواده ها 
را به تکاپو انداختند تا تلنگری باشد به همه ما که حواس مان به شاخصه مهم 
فرزند آوری جمع باشــد. هر چند تا امروز توفیق چندانی حاصل نشده، اما فکر 
کردن به این موضوع خود به تنهایی قدمی مثبت تلقی می شــود و باید آن را 

به فال نیک گرفت. 
اما اگر باور داریم به اینکه باید آهنگ رشــد جمعیت کشورمان را فزونی 
بخشیم، باید همه دست به دست هم بدهیم. در کشورهای غربی به این نتیجه 
رســیده اند که مدل ها، بازیگران و چهره های محبوب می توانند روی مردم و به 
ویژه زنان تأثیر بسزایی بگذارند، به همین دلیل از آنها برای تبلیغ فرزندآوری 
اســتفاده می کنند. در کشور ما هم باید از چنین ظرفیت هایی به نحو درست 
بهره برد. اما متأسفانه رسانه ملی در سریال هایی که می سازد و اتفاقاً مخاطب 
بسیاری هم دارد، از این مسئله مهم غافل بوده است. به این شکل که هنوز هم 
در سریال ها خانواده ها یا فرزندی ندارند، یا تک فرزند هستند، یا اگر به تازگی 
چند فرزندی را وارد ســریال ها کرده اند، تنها نقش یک فرزند پررنگ اســت و 
بچه های دیگر مصداق ســیاهی لشکرند، بنابراین نمی توانند تأثیری که انتظار 
می رود بر جای بگذارند. کافی است کمی هوشمندانه و آگاهانه در این مسیر قدم 
برداریم و شک نکنیم که تأثیرات مثبتی خواهد داشت. اگر فقط کمی از حجم 
تبلیغات کتاب های کمک آموزشــی و کنکور و چیپس و پفک و مواد آرایشی و 
بهداشتی و... را به این مهم اختصاص بدهیم، بی تردید یک گام مهم برداشته ایم.

سیاست های حمایتی را هم به هیچ وجه نباید کتمان کرد که اگر درست 
و بجا انجام شود، تشویق و دستگیری مهمی است. در وضعیت کنونی اقتصادی 
جامعه باید فرزند کوچک داشته باشید تا بتوانید درک کنید هزینه های باالی 
سرپرســتی و مســئولیت و نگهداری از فرزند چه معنایی دارد و تا چه اندازه 
تشــویق این خانواده به فرزندآوری دوباره، مــورد بی مهری از جانب آنها قرار 
می گیرد. واقعیت این اســت که برای درک بهتر وضعیت افراد باید خودمان را 
جای آنها قرار بدهیم و از منظر آنها اوضاع را بسنجیم. اما متأسفانه اکنون این 
حمایت ها وجود ندارد و ظاهراً برنامه ای هم برای آن تعریف نشــده است. پس 
منطقی و عقالنی این اســت که ابتدا باید مقدمات هر کاری فراهم باشد، بعد 
منتظر انجام آن کار باشیم. هر یک از ما در هر جایگاهی که هستیم، در برابر 
این مهم مسئولیم. مسئولیت معلم و استاد دانشگاه در تشویق به فرزندآوری به 
یک شکل است. وظیفه رسانه ها به شکلی دیگر، وظیفه فیلمساز و نویسنده به 
گونه ای دیگر و وظیفه تولیدکننده پوشاک کودک و ملزومات بهداشتی و دارویی 
و ســالمت کودک به شکلی دیگر و مهم تر از همه اینها مسئولیت برنامه ریزان 
کالن کشور است که باید در سیاهه برنامه ها جایی هم برای افزایش نرخ رشد 
جمعیت باز کنند. بنابراین صرف کالم تأثیر بســزایی نخواهد داشــت، مگر با 

حمایت های عملی همراه باشد.

ژرفا 

اســت  نقد  مــورد  آنچه 
بدل سازی های سياسی و تعميم 
ابعاد  به همه  بگو مگوها  برخی 
زندگی ما و همه شئون زندگی 
و  افراد  برخی  متأسفانه،  است! 
رسانه های هر دو جريان سياسی 
از  دوگانه سازی هايی  دنبال  به 
اين دست هستند. در اينکه ما 
در برجام ضرر کرديم و تقريبًا 
هيچ نصيب کشــور شد و در 
مقابل امتيازهای فراوانی داديم، 
بايد  آيا  اما  ندارد؛  شکی وجود 
تلخــی برجــام و تقابل ميان 
به  حاميان و مخالفان برجام را 
بکشانيم؟!  نيز  ديگر  اتفاق  هر 

پاسخ بی ترديد منفی است

مســلمان  زنان  حجاب   
و  رضاشــاه  ذهن  که  ايرانی 
پيشــبرد  برای  را  حاميانش 
به چالش کشيده  اهداف شان 
بود، سبب شده رضاشاه پروژه 
کشــف حجاب را کليد بزند 
و در اوليــن قدم اين خانواده 
سلطنتی بود که بدون حجاب 
انظار  و  مراســم  در  اسالمی 
عمومی ظاهر شدند . سپس با 
وقاحت تمام به مأموران نظميه 
دستور دادند حجاب را از سر 

زنان بردارند



 دکتر عباسعلی عظيمی شوشتری/ 
در شماره های گذشته با دو نظریه 
اصلــی دربــاره والیــت فقیه)انتخاب و 
انتصــاب( و مبانــی و طراحــان آنها و 
همچنین نقدها و اشکاالت اساسی وارده 
بر نظریه انتخاب از منظر عقلی و فقهی 
آشنا شــدیم. در این مطلب می خواهیم 
بر این مســئله تمرکز کنیم که حاال که 
مشروعیت نظام اسالمی ریشه الهی دارد، 
آیا در اعمال والیت باید پذیرش مردمی 
وجود داشته باشد؟ در این زمینه دو نظر 

وجود دارد:

۱ـ لزوم پذيرش مردم 
برای مشروعيت اعمال واليت 

اعتقاد دارد، ولی فقیه  یک دیدگاه 
اگرچه منصوب اســت؛ ولی برای اعمال 
والیــت خود بــه پذیــرش مردمی نیاز 
دارد. به عبارت دیگــر، اعمال والیت او 
مشروط به خواست مردم است. بنابراین، 
ولی فقیه فقط از طریق رأی و خواســت 
مردم شرعاً مبسوط الید می  شود1 و اگر از 
هر طریق دیگری قدرت و امکان اعمال 
والیت پیدا کرد تا زمانی که مردم به آن 
رضایت نداشته باشند، نباید والیت خود 
را اعمال کنــد. قائالن به این دیدگاه به 
یک سلسله روایات و همچنین عملکرد 
امام حســن)ع( در واگذاری خالفت به 
معاویه استناد می کنند. یکی از روایاتی 
که به آن استناد می شود، روایت پیامبر 
اسالم)ص( خطاب به امام علی)ع( است 
که می فرماید: »ای پسر ابی طالب والیت 
بــر امت از آن تو خواهد بود، پس اگر در 
عافیت والیت تو را پذیرفتند و با رضایت 
گرد تو جمع شــدند تصدی امور آنها را 
برعهــده بگیر؛ در غیر این صورت آنها را 
به حال خود رها کن که خداوند برای تو 
راه دیگر قرار خواهد داد.«2 نقدهای زیر 

بر این نظریه وارد است:
اول اینکه، حضرت امام)ره( در کتاب 
والیت فقیه صرفاً به بی تکلیف بودن فقیه 
در صــورت عدم اقبال اشــاره می کنند، 
نه ممنوعیت. برعکس ایشــان به تالش 
همه جانبه برای ایجــاد چنین زمینه ای 

تأکید هم می کنند.
دوم اینکــه، مجمــوع روایاتی که 
به آنها استناد می شــود، به چند دسته 

تقســیم می شــوند. برخی از آنها صرفاً 
نشان دهنده نقش مردم بر فعلیت بخشی 
به والیت است و از آنها نمی توان انحصار 
جواز اعمال والیت از طریق رأی مردم را 
استخراج کرد. برخی دیگر، مانند روایت 
فوق به دلیل شــرایط خــاص و وجود 
مصلحت بزرگ تر است که همان حفظ و 
بقای اصل اسالم است، نه ممنوعیت و غیر 
مجاز بودن اعمال والیت از سوی امام به 
دلیل عدم اقبال مردم. این موضوع درباره 
امام حســن مجتبی)ع( نیز صادق است. 
حال اگر صلح امام حسن)ع( با معاویه و 
سکوت و خانه نشینی امام علی)ع( را به 
دلیل مصالح کالن اسالم و مسلمانان تلقی 
کنیم، می توانیم آنها را مبنای احکام اولیه  
قرار دهیم یا صرفاً باید آن را اقدامی برای 
حل یک معضل بزرگ تر تلقی کنیم؟ به 
نظر می رسد فقها فرض دوم را پذیرفته اند 
و نمی توان عملی را که بر مبنای مصلحت 
و در قالبی ثانویه صورت می گیرد،  مبنایی 

برای حکم اولیه قرار داد.
سوم اینکه، مبنای والیت فقیه در 
عصر غیبت که فقها پذیرفته اند،  یا ضرورت 
اســت یا مصلحت. در ضرورت، فقیه تا 
جایی که شــارع راضی به ترک نیست، 
باید اعمال والیت کند و برای این کار به 
هر شکلی امکان برای او فراهم شد، باید 
اقدام کند؛ یعنی هنگامی که فقیه رسید 
به امری که می داند شارع مقدس راضی به 
ترک آن نیست )در هر سطح و گستره ای 
که باشــد(، نمی تواند منتظر تأیید مردم 
باشد. این موضوع درباره قاعده مصلحت 

نیز جاری است و فقیه برای مصالح اسالم 
و مسلمانان به هر شکلی که امکان فراهم 
باشد، اقدام می کند. این امکان یا از طریق 
خواست مردمی حاصل می شود یا از هر 

طریق مشروع دیگری.
چهارم اینکه، مفهوم اعمال والیت 
چیزی نیست جز اجرای همه یا بخشی 
از احکام اسالم. در هیچ جا حاکم اسالمی 
ملزم نشــده است اجرای حدود الهی را 

به خواســت مردم منوط کند؛ بلکه هر 
زمــان که امکان اجرای آنها فراهم آمد، 
حتی در صورتی که این امکان به دلیل 
حمایت ســلطان بوده باشد، آنها مکلف 
بــه اقدام هســتند و در عمل هم اقدام 
کرده اند. مانند آنچه علمای اســالم در 
زمان صفویه صــورت داده اند. صاحب 
جواهر در این زمینه می فرماید: »کسی 
که سلطان ظالمی وی را جانشین خود 

در میان قوم کرده باشد و اقامه حدود را 
به وی واگذار کند، جایز است که حدود 
را بــه طور کامل بر قومش اعمال نماید 
که این کار را )در واقع( به اذن ســلطان 
صاحب حق)که امام معصوم باشد( انجام 
داده اســت و بر مؤمنان واجب است که 
وی را در این امر کمک کنند.«3 اجرای 
مقررات کیفری اسالم بخشی از اعمال 
والیت فقیه اســت، حــال که از طریق 
سلطانی این امکان برای او فراهم شده 
اســت، با وجود اینکه این ســلطان با 
خواست مردم سر کار نیامده و فقیه نیز 
قدرت خود را از مردم نگرفته؛ اما مجاز 

به اعمال والیت در این طریق است.
پنجم اینکه، هنگامی که والی برای 
امری منصوب می شود، اصل بر این است 
که برای انجام اموری که به آن منصوب 
شده است مأذون اســت، مگر اینکه به 
صراحت اعمال والیت و انجام مأموریت 
او مشروط شده باشد که در این صورت 
اصل والیت او مشروط است؛ زیرا ولی به 
این دلیل ولی اســت که مجاز به اعمال 
والیت است. پس اگر اعمال والیت او را 
به تحقق امری مشروط کردیم، در واقع 
والیت او را مشروط کرده ایم. اگر این شرط 
انتخاب مردمی باشد، نتیجه آن می شود 
که والیت ولی را مشروط به خواست مردم 
کرده ایم و این همان دیدگاه مشروعیت 
الهی ـ مردمی فقیه اســت، ولی با زبانی 
دیگر؛ زیرا چگونه می توانیم در عالم واقع و 
حتی عالم اعتبار بین والیت داشتن فردی 
بر فرد دیگر و مجاز بودن او در تصرف در 

آن فرد تفکیک قائل شویم. والیت داشتن، 
یعنــی حق اعمال والیت و الغیر که این 
امــر نیز به دلیل منصوب بودن از جانب 
خداوند متعال اســت. در نتیجه باید به 

دیدگاه دیگر رو آوریم.

۲ ـ وجوب اعمال واليت
 در صورت بسط يد

براساس دیدگاه دوم که نظر عموم 
فقهای اسالم است، حاکم اسالمی افزون 
بر اینکه از طریق نصب از جانب خداوند 
به والیت بر مردم گماشــته شده است، 
مشــروعیت اعمال والیت او نیز به دلیل 
اذنی اســت که از همان طریق به او داده 
شده است، یعنی به دلیل اذنی است که 
خداوند به او داده اســت تــا از جانب او 

اعمال والیت کند. 
در دوران غیبــت نیــز که فقیه به 
نصب عام از طــرف امام زمان)عج( حّق 
حکومت دارد و همچنین تعیین شخص 
آن هم باید به نوعی به امام زمان)عج( و 
اجازه آن حضرت باشد، اعمال والیت او 
نیز به دلیل همان اذنی است که از جانب 
معصوم به او داده شده است. اّما طبیعتاً 
بهترین راه تحّقق و استقرار حاکمیت و 
حکومت حاکم اسالمی قبول و پذیرش 
مردم اســت.٤ به عبارت دیگر، در عمل 
مردم هستند که با خواست خود زمینه 
تحقق و اعمال والیت حاکم اســالمی را 
بر خود فراهم می کنند. امام خمینی)ره( 
در این زمینه می فرمایند: »اگر فرد الیقی 
که دارای این دو خصلت)فقاهت و عدالت( 
باشد، به پا خاســت و تشکیل حکومت 
داد، همان والیتی را که حضرت رســول 
اکــرم)ص( در امر اداره جامعه داشــت، 
دارا اســت و بر مردم الزم است که از او 

اطاعت کنند.«5
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 حسين ميرچراغ خانی/ پس از بررسی 
مبانی و جریان های عقالنیت اسالمی، در چند شماره 
با عملکرد و نقش آفرینــی این جریان در تحوالت 
سیاســی و اجتماعی ایران از مقطع انقالب تاکنون 
)از سال 135۷ تا 1393( آشنا خواهیم شد. انقالب 
اسالمی را باید نتیجۀ فرایندی دانست که با محوریت 
حضرت امام خمینی)ره( و بر اساس نگرش و قرائت 
ایشان از اسالم و سیاست  شکل گرفت؛ قرائتی که 
در کتاب حکومت اسالمی و آثار دیگر ایشان مطرح 
شد و به گفتمانی قدرتمند در حوزه های علمیه در 
برابر گفتمان سنتی انجامید. شاگردان تربیت  شده در 
این مکتب، زمینه ساز شکل گیری این انقالب شدند و 
با ایجاد زمینه های اجتماعی توانستند رهبری قیام 
را در کنــار امام خمینی بر عهده گیرند و آن را به 

سمت مبانی برگرفته از آثار ایشان هدایت کنند. 

موانع پيش روی گفتمان انقالب 
گفتمان عقالنیت در این مسیر ناچار بود موانع 

بسیاری را از سر راه بردارد، از جمله:
1ـ ناچار به مبارزۀ تئوریک عملی، همزمان در 
چند جبهه بود: مبارزه با مارکسیســم؛ مارکسیسم 
اســالمی؛ لیبرال ها و لیبرال های اســالمی و امواج 
فکری غربگرایان و دانشجویانی که در غرب تحصیل 
کرده و با مبانی آنجا آشــنا شــده بودند. همچنین 
ناچار بود با نگرش های سنتی و جامد، که طیفی از 
تحصیلکرده های حوزه مطرح می کردند، و در عین 
حال با افراطیون و تندروهای انقالبی، درگیر شود.

2ـ به مبارزه ای ســنگین برای حفظ هویت 
انقالب اسالمی و تسری آن در ساختارها و تأسیسات 
سیاسی، به  ویژه قانون اساسی بپردازد و اصول انقالب 

اسالمی را بیان و از آن محافظت کند.
3ـ به تبیین و روشن کردن مواضع و تفاسیر 
خود از مبارزه، انقالب، اقتصاد، سیاســت و جامعه، 
ساختارهای نظام سیاسی، نقش مردم، نقش زنان، 
جایگاه خانواده، نگرش به روابط بین الملل و حجم 
وســیعی از موضوعاتی بپردازد که با ســقوط رژیم 

شاهنشاهی در ایران با آنها روبه رو شد.
٤ـ بــا وجــود اختالفــات درون گفتمانی در 
حوزه های پیش گفته، انسجام درونی خود را حفظ 

کند و مانع از فروپاشی خود شود.
5ـ بتوانــد با تکیه بر رهبــری فرهمند امام 
خمینی، افکار عمومی را در تحمل مشکالت برای 

ادامۀ مبارزه آماده کند.

6ـ در حوزه هــای علم و دانــش، برنامه ها و 
طرح هــای خــود را برای پیشــرفت در حوزه های 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و علمی کشور ارائه 

دهد. 
بــا پیروزی انقالب اســالمی ایــران، جریان 
عقالنیت اســالمی به گفتمان غالب در کشور ایران 
تبدیل شد و توانست به رهبری حضرت امام خمینی 
نظریــۀ والیت فقیه را عملی کنــد. هم اکنون این 
گفتمان با رهبری امام خامنــه ای، در محور نظام 
جمهوری اســالمی ایران قــرار دارد. با این حال، 
همزمــان جریان های فکری و سیاســی قوی ای با 
گفتمان عقالنیت اســالمی، در جامعه فعال بوده و 

هستند که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

نزاع گفتمان عقالنيت اسالمی با ديگر 
جريان های فعال

بــا فضای پیش آمده پــس از پیروزی انقالب 
اسالمی، پیش از آنکه جریان ها فرصت عرض اندام 
فکری داشته باشند، درگیر مناقشات سیاسی شدند. 

سیاسی،  درگیری های  البته، 
نمــاد اختالفــات فکری این 
جریان ها در نحوۀ شکل گیری 
و ادارۀ نظام جدید سیاســی 
کشور بود که خود را در جریان 
تدوین و تصویب قانون اساسی 
فکری  داد. جریان های  نشان 
موجود در این دوره را می توان 
به چهار جریــان؛ مذهبی ها، 
و  لیبرال هــا  التقاطی هــا، 

سوسیالیست ها تقسیم کرد.
م  نظــا شــکل گیری 
جمهــوری اســالمی، مبارزۀ 
عمده  بین جریــان لیبرال و 
عقالنیت  و  لیبرالــی  التقاط 

اســالمی بود. جریان لیبرال با دستور حضرت امام 
و تشــکیل دولت موقت به نخست وزیری مهندس 
بازرگان در بهمن 135۷، قدرت را به دست گرفت.1 
حضور نیروهای نهضت آزادی و جبهۀ ملی در کابینۀ 
بازرگان، دلیل این مدعاســت. البته، از نفوذ فکری 
چپ گرایان نیز نمی توان غافل بود و تأثیرات تفکرات 
چپ گرایانه در نگرش های اقتصادی و همچنین در 
برخی اصول قانون اساســی مصوب سال 1358 را 
نمی توان نادیده گرفت. ضمن اینکه نوع اصطالحات 

و ادبیات مبارزه نیز از این جریان متأثر بود.
لیبرال ها خود به چند دسته تقسیم می شدند: 
1ـ طیف نهضــت  آزادی، که در واقع التقاط 
لیبرالی بودند و خواستار نظامی با ساختار لیبرالی و 
حاکمیت  بخشی از قواعد اجتماعی اسالمی بودند؛ 

مانند آنچه در قانون اساسی مشروطه بود.
2ـ جریان جبهۀ ملی، که به طور کلی معتقد 

به حکومت الئیسیته در کشور بود.
طیف دوم، از همان آغاز نتوانســت جایگاهی 
بــرای خود پیدا کنــد، هرچند توانســت به طور 
مقطعی در دولت مهنــدس بازرگان، همچنین در 
مجلس بررســی نهایی قانون اساسی حضور یابد. 
افرادی مانند کریم سنجابی، حسن نزیه، عبدالکریم 
الهیجی و مقدم مراغه ای توانستند در عرصۀ سیاسی 
کشور حضور یابند. این طیف، در بخش های گوناگون 
حاکمیت، اعم از شــورای انقــالب، خبرگان قانون 
اساســی، دولت و حتی صداوسیما کاماًل نفوذ پیدا 
کرد و در مقطعی ادارۀ امور کشور را بر عهده گرفت، 
اما به دلیل نفوذ کالم امام و پیروی جامعه از ایشان 
و نهادینه شدن اسالم در بین 
مردم و با عنایت به شعارهای 
انقالب، موفق  مردم در طول 

نبود.
عقالنیــت  ن  گفتمــا
اســالمی، پــس از دوازدهم 
نظام  تصویــب  و  فروردیــن 
جمهــوری اســالمی ایران با 
رأی مــردم، موضــوع تدوین 
قانون اساسی را در دستور کار 
خود قرار داد. همچنین دولت 
موقت، تهیۀ پیش نویس قانون 
اساســی را به آقایان؛ حسن 
نزیــه، عبدالکریــم الهیجی، 
حســن حبیبی و چند نفر دیگر کــه نگرش های 
لیبرالیستی داشتند، واگذار کرد.2 در مجلس بررسی 
نهایی قانون اساسی که در مرداد ماه 1358 تشکیل 
شــد، تغییرات اساســی در این پیش نویس ایجاد 
شد. مجلس یادشده، محل تعارض اصلی سه تفکر 
لیبرالیستی، عقالنیت اسالمی و چپ گرایان بود. از 
آنجا که بیشتر نمایندگان از شاگردان امام و گفتمان 
عقالنیت اسالمی، تشکیل شده بودند؛ قانون اساسی 
بیشــترین تأثیر خود را از نگرش های امام و مبانی 
فکری عقالنیت اسالمی گرفت. برخی از اصول قانون 

اساسی مورد مخالفت جریان های مخالف عقالنیت 
قرار گرفت و در این بین، اصل پنجم بیش از دیگر 
اصول، مورد هجمه بود. جریان لیبرال برای برداشتن 
اصل پنجم، طرح انحالل مجلس خبرگان را مطرح 
کرد که این چنین بــا مخالفت جدی حضرت امام 
روبه رو شــد: »مگر می توانید مجلس خبرگانی که 
ملت با آن آرای زیاد این مجلس را درست کرده، با 
یک کلمه ای که شــما بگویید، منحل شود. هر چه 
برخالف اسالم قدم بردارید، این جمعیت مصمم تر 
می شود. بی خود آبروی خود را نبرید؛ بی خود مقاله 
ننویســید. ملت همان ملت اســت و راه همان راه. 
والیت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.«3

کشــاکش سیاســی، در جریــان انتخابات 
ریاســت جمهوری و مجلــس شــورای اســالمی 
خــود را نشــان داد. در انتخابات نخســتین دورۀ 
ریاست جمهوری، جریان لیبرال از گفتمان عقالنیت 
اســالمی، جلو افتاد. یکی از دالیــل تفّوق جریان 
لیبــرال، مخالفت حضرت امام با ورود روحانیت به 
کارهای اجرایی بود. منتفی شــدن نامزدی شهید 
بهشتی در انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی قاطع 
ابوالحسن بنی صدر را رقم زد، اما در انتخابات مجلس، 
جریان لیبرال توفیق چندانی نیافت و اکثریت مجلس 
به طرفداران گفتمان عقالنیت اسالمی، تعلق گرفت. 
با فرار بنی صدر، جریان لیبرال نفوذ خود را در صحنۀ 

سیاسی کشور از دست داد.
در ایــن دوره، هرچنــد رقیب اصلی گفتمان 
عقالنیت اســالمی لیبرال ها بودنــد، اما دو جریان 
التقاطی و سوسیالیست ها نیز برضد عقالنیت اسالمی 
فعال بودند؛ بــرای نمونه در صدور رأی بی کفایتی 
بنی صدر از ســوی مجلس، ســه جریان التقاطی، 
سوسیالیســت و لیبرال، خواهــان انحالل مجلس 
شــدند.٤ با این حال، گفتمان عقالنیت اسالمی، با 
ریاست جمهوری شــهید رجایی، ادارۀ امور کشور 

را بر عهده گرفت.
پی نوشت ها:

1ـ  سیدروح اهلل موســوی خمینی، صحیفۀ امام، ج 6، 
ص ٤5.

2ـ علی غریب، ایستاده بر آرمان، روایت فروپاشی یک 
انقالب، انتشارات انقالب اسالمی، 1385، ص125.

3ـ ســیدروح اهلل موسوی خمینی، صحیفۀ نور، ج 1٠، 
13۷8، ص 28.

٤ـ غالمرضا خواجه ســروی، رقابت سیاســی و ثبات 
سیاسی در جمهوری اسالمی ایران، تهران، مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، 1382، ص293.
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حمیدرضا مقدم فر می گوید: قرائت امام خمینی)ره( از اسالم، اسالمی که در آن سیاست با دیانت پیوند خورده و حقیقتی جداناپذیر از یکدیگر را به نمایش می گذارد و 
احکام سیاسی اش بیشتر از احکام عبادی اش است، اسالمی که شرط تحققش برقراری حکومت اسالمی است، اسالمی که انسان ساز است و در ستیز با ارتجاع و تحجر است 

و تمدن ساز است، اسالمی که مرزبندی پررنگ با اسالم آمریکایی دارد، اسالم تأمین کننده آزادی، استقالل، وحدت، عدالت و قطع ایادی دشمنان است.

   

 فتح اهلل پريشان/  اصل غصبی بودن حکومت در عصر غیبت امام معصوم)ع( 
نه تنها از ســوی میرزای شیرازی، بلکه کم وبیش از سوی همه فقهای بزرگ شیعه به 
عنوان یک اصل پایه در اندیشه سیاسی مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است. بنا بر 
این اصل،  حکومت حق امام معصوم است و تنها در عصر حضور او امکان تشکیل یک 
حکومت مشروع و عادل وجود دارد. بنابراین هر حکومتی که در عصر غیبت تشکیل 
شود، در حقیقت حق امام را »غصب« کرده و حکومت وی خصلتی »اغتصابی«  و به 

دنبال آن ظالمانه و جائرانه خواهد داشت.
از سوی دیگر،  به دلیل ضرورت وجود حکومت به منظور برقراری نظم و امنیت 
در جامعه اسالمی،  فقهای شیعه تقریباً از زمان صفویه به بعد،  نظریه سلطنت مسلمان 
ذی شوکت)شاه شــیعه( را مشروط به شرایطی پذیرفتند. درباره میرزا نیز از منابع و 
قراین متعدد می تواند وجود این اصل اساســی را در اندیشه او نشان داد. برای نمونه، 
می توان به کتاب »آداب التجاره« اثر وحید بهبهانی اشاره کرد که به فارسی نوشته شده 
و میرزای شیرازی، ضمن تحشیه بر بعضی مطالب آن، در ابتدای صفحه نخست با خط 
خویش همه محتوای کتاب را تأیید کرده است. از این رو، با عنایت به تأیید محتوای 
رساله از سوی میرزا و تأیید عمل به آن از جانب مقلدان خویش،  می توان گفت همه 
فتاوای مندرج در کتاب،  با توجه به حواشــی آن، در حقیقت فتاوای میرزای شیرازی 
نیز بوده و مورد تأیید است. در فتاوای طرح شده در این کتاب در قسمتی از مباحث 
کســب های حرام در بحثی ذیل عنوان »در حرمت اعانه ظالم« به گونه ای روشــن 
اغتصابی بودن حکومت سالطین و ظالمانه بودن فرمانروایی آنها،  حرمت قبول والیت 
و کارگزاری ظالمان و... تصریح شــده است:  »همچنین کسانی که اعانت می نمایند و 
واسطه می شوند در دادوستد،  رشوه و چیز به ظالم دادن از برای خالص نمودن حق 
خود از او یا از غیر او،  مانع ندارد. هر چند بر ظالم حرام است. )مراد صورتی است که 
ظالم مستمسک شرعی نداشته باشد و به جهت ظلمش بگیرد. میرزا دام ظله.(1 و از 
کسب های حرام عمال ظالمین شدن است...]امام[ اگر تواند نامشروع به عمل نیاورد و 
متمکن از امر به معروف و نهی از منکر باشد،  مانع ندارد قبول عّمالی ایشان نمودن یا 
اینکه خدمت ایشان را بکند، کفاره خدمت سلطان، قضاء حوایج اخوانست... و اگر هیچ 
از اینها میسر آن نباشد، اگر سبب می تواند شد که ظالم ظلم ننماید به این خدمت که 
می نماید آن ظالم را یا آنکه به این خدمت ســبب تخفیف ظلم کردن آن ظالم شود، 
مانــع ندارد خدمت او کردن،  بلکه در این صورت ها که گفته شــد مانع ندارد ، ظاهراً 
که واجب است که خدمت او را بکند به جهت تحصیل این امور واجبه... چه می تواند 
ضرر بسیار از مردم دفع کند و به امر به معروف و نهی از منکر نیز بسا باشد که قادر 
باشــد... و احتیاط آن اســت آنچه به دست او آید از جهت کار دیوان کردن با برادران 

دینی بالسویه قسمت نماید.«2
در متن منقول از حاشــیه میرزای شــیرازی، برد و محور اساسی اصل غاصبیت 
تأکید شده است. یکی ظالمانه و اغتصابی بودن حکومت سلطان و دیگر عدم حرمت 
و حتی در شرایطی وجوب همکاری با او در جهت کاهش ظلم ظالم و »قضاء حوایج« 
مســلمانان.3 نکته اخیر متضمن نوعی پذیرش مصلحتی حکومت اغتصابی در عصر 
غیبت است. همچنین مجموعه فتاوای باال ماهیت ضد ستمگری اندیشه علمای شیعه 
و جهت گیری عدالت طلبانه اعتقادات سیاسی در فقه شیعه را منعکس می کند. میرزا 
با وجود فتاوای اصلی خویش، در حرمت اعانت ظالم، قبول والیت ظالم را در شرایط 
توانایی فرد بر ممانعت از ظلم و ترویج قواعد عدالت،  واجب می شمارد؛ ولی به دلیل 
باور به حرمت اموال ظالم، تصریح می کند که حقوق دریافتی از سلطان ظالم باید به 

طور مساوی میان مردم تقسیم شود.
نمونه دیگر در تأیید باور میرزا به اصل غاصبیت،  مورد میرزا حسن آشتیانی؛ شاگرد 
و نماینده میرزا در تهران در جریان جنبش تنباکو است. آشتیانی به عبداهلل خان، والی 
فرستاده ناصرالدین شاه که برای ابالغ پیام تهدیدآمیز شاه نزد او آمده بود،  گفته بود: 
»ســلطان را در این مملکت بلکه در خانه خود غاصب می دانم و در هیچ چیز مالک 
و ذی حــق نمی دانــم.«٤ اما با وجود این،  در اینجا نیز باز به دلیل اصل ضرورت وجود 
حکومت در عصر غیبت به منظور حفظ کیان جامعه اسالمی،  روحانیون هوادار و همفکر 
میرزا در جریان شورش مردم تهران و محاصره ارگ سلطنتی،  به حمایت از حکومت 

پرداخته بودند تا سالوس گری های اختالف انگیزان را خنثی کنند.
پی نوشت ها: 

1ـ حاشیه میرزای شیرازی بر متن اصلی »آداب التجاره« نوشته وحید بهبهان،  چاپ سنگی،  ص 1؛ به 
نقل از غالمحسین زرگری نژاد، تحول اندیشه های سیاسی در دوره قاجار، پایان نامه دکتری،  دانشگاه 

تربیت مدرس، 13۷3، ص 199.
2ـ وحید بهبهانی،  آداب التجاره،  تحشیه میرزای شیرازی، چاپ سنگی، ص 12ـ 11.

3ـ علی اکبر علیخانی، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان،  ج 9، ص 19.
٤ـ مالمحمدعلی هیدجی، رساله دخانیه، به اهتمام علی اکبر والیتی،  تهران: مرکز چاپ وزارت  خارجه، 

1381، ص 159.

امام خامنه ای)مدظله العالی( در دیدار دبیر 
و کارشناسان دبیرخانه  شورای عالی امنیت ملی 
در بهمن 139٤ واژه ای جدید را به فرهنگنامه  
انقــالب اســالمی اضافه کردنــد و آن تعبیر 
»هندسه  انقالب« بود. ایشان راهکاری را برای 
استنباط ارکان هندسه  انقالب معّرفی کردند و 
آن، اینکه مخاطب با مراجعه  مستقیم به کتاب 
صحیفه  امام)ره( و اســتخراج کلمات پرتکرار 
می تواند به اصول انقالب دســت یابد. ایشان 
می فرمایند: »بر اســاس سخنان امام، موضوع 

»مردم«، »استقالل کشور«، »تدیّن و پایبندی به مبانی اسالمی«، »مبارزه با استکبار و 
زورگویی«، »مسئله  فلسطین«، »موضوع معیشت مردم«، »توّجه به مستضعفین و رفع 
فقر«، خطوط اصلی انقالب هستند که از ترکیب آنها »هندسه  انقالب« به  دست می آید.«

بر اســاس این توصیه و تأکید رهبر معّظم انقالب، کتاب »هندســه انقالب«، 
کــه برگرفتــه از بیانات رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( اســت، با تالش 
حجت االسالم مهدی مطهری تألیف شده و انتشارات انقالب اسالمی)وابسته به دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای( در آستانه چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی)در هشتم بهمن9۷( با حضور تعدادی از استادان و فعاالن فرهنگی و 
مذهبی در خبرگزاری تسنیم از آن رونمایی کرد. این کتاب 52٠ صفحه ای در هفت 
سرفصل که معظم له بر اساس بیانات امام خمینی)ره( مطرح کرده اند، تنظیم شده و 
از کلمات و مطالب دیگری که بسامد بیشتری داشتند و از نظر ارتباط موضوعی تحت 
عناوین اصلی قرار می گرفتند، نیز ذیل آنها اســتفاده شــده است. مطالعه این کتاب 
می تواند گامی هر چند اندک در راســتای تبیین خطوط اساســی انقالب اسالمی و 
مقابله با تحریف مکتب و شخصّیت امام خمینی)ره( و سرانجام، ممانعت از به انحراف 

کشاندن انقالب عظیم اسالمی  باشد.
در این کتاب به عوامل اصلی پیروزی و به ثمر رسیدن انقالب بر اساس اندیشه 
سیاسی امام خمینی)ره( اشاره شده است. مردم و اسالم ناب دو تکیه گاه اساسی امام 
خمینی)ره( در برپایی، اســتمرار و به ثمر رساندن انقالب اسالمی بوده و هستند. در 
واقع، انقالب اسالمی از منظر امام)ره( دو رکن مهم دارد: رکن اول انقالب، مردم است؛ 
مردمی که می خواهند »آزاد« و »مســتقل« باشند. مردمی که اهل »قیام« هستند و 
نه »قعود«. رکن دوم انقالب از منظر امام)ره(، اســالم ناب و مکتب متعالی آن است 
که موجب حرکت توفنده مردم می شود. اسالم، امید و آرزوی مردم و آن افق روشنی 
است که از منظر آن »کرامت«، »عزت«، »استقالل«، »آزادی«، »عدالت«، »پیشرفت« 
و »بالندگی« خود را نظاره می کنند. اسالم به حرکت مردم برای دستیابی به آرزوهای 

خود عمق و جهت می دهد. 

بررسی انديشه سياسی ميرزای شيرازی ـ ۹
 حکومت در عصر غیبت

 هندسه انقالب

جريان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنيت اسالمی ـ ۲۷

نزاع گفتمانی جریان عقالنیت اسالمی با دیگر جریان های فعال

ماهيت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۳4

مشروعیت اعمال والیت

 اسالم در 
قرائت امام)ره(

سیاست نامه

فراز و فرود هادی غفاری ـ 4
 در مسیر تعارض با خط امام

 شهاب زمانی/ مدیریت های 
ســوء اقتصادی شــیخ هادی غفاری 
در کارخانــه جــوراب آســیا که در 
زمان نخســت وزیری موسوی هدیه 
گرفته بود و همچنین به صرفه نبودن 
اداره مؤسســه الهادی در کنار پشت 
کردن بــه ارزش های اولیه انقالب از 
قبیل شخصی سازی اموال مصادره ای 
هماننــد بنز کوپه ای کــه از یکی از 
کاخ های شاه به تملک خود درآورده 
و پالک خودروی دیگری را روی آن 
گذاشــته بود، وی را در مسیر نزولی 
قــرار داد. با همــه این تغییر خلق و 
خوهــا، وی همچنان خود را انقالبی 
برتر می پنداشــت و دیگران را حقیر 
می شمرد. غفاری در جریان انتخابات 
مجلس هشــتم با اشــاره به سوابق 
مبارزاتی خود و ضمن تخریب دیگران 
می گویــد: »من اگر به مجلس بروم، 
حداقل به انــدازه چند نماینده توان 
پیگیــری این امــور را دارم. حداقل 
رهبــری یک جریــان را در مجلس 
می توانم به دســت بگیرم. ســوابق 
انقالبــی که جای خــود دارد، من با 
تکبر می گویم اینها در سوابق انقالبی 

انگشت کوچک من هم نمی شوند.«1
اما شاید مهم ترین فراز از سیر 
نزولی حیات سیاسی هادی غفاری، 
حضور فعال وی در فتنه 88 باشــد. 
پس از آنکه شورای نگهبان چند بار 
صالحیت غفاری را برای شرکت در 
انتخابات تأیید نکرد، تا مدت ها خبر 
چندانی از وی منتشــر نمی شد، تا 
اینکه ناگهان در سال 88 در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری وی مجدداً 
به یک چهره خبرساز تبدیل شد. ابتدا 
سخنرانی های آکنده از سیاه نمایی در 
جمع هواداران مهدی کروبی در کانون 
توجهــات وی قرار گرفت. غفاری در 
هفتم خرداد 1388 طی ســخنانی 
در جمع خبرنــگاران یزد این چنین 
از وضعیت کشور ســیاه نمایی کرد: 
»آمارهــای موجــود از منابع مالی، 
درآمدهای دولتی، وضعیت بیکاری، 
اشتغال، اعتیاد و... بسیار وحشتناک 
است و کشور را در آستانه سقوط قرار 

داده است.«2
پــس از انتخابــات، غفاری که 
روزگاری خــود را در خط ولی فقیه 
معرفی می کرد، طی یک سخنرانی در 
حضور کروبی، توهین های بی سابقه ای 
را متوجه رهبــر معظم انقالب کرد 
و اثبــات کرد کــه التزامی به والیت 
فقیه ندارد. سپس عکس های وی در 
راه پیمایی های جنبش ســبز منتشر 
شد. وی در حالی که پیش از انتخابات 
و در سخنان متعددی اعتراف کرده 
بود که رهبر معظــم انقالب از هیچ 
شــخصی به صورت خاص حمایت 
نکرده اســت، پــس از انتخابات و با 
مشــخص شــدن نتیجه و شکست 
ســنگین کروبی با حملــه به رهبر 
معظم انقالب، ماهیت واقعی خود را 
نشان داد.3 این اظهارات موهوم که با 
سکوت کروبی و اطرافیان مهر تأیید 
خورد، به شــکل وســیعی از طریق 
اطرافیان غفاری و کروبی در کشــور 
منتشر و سبب سوءاستفاده دشمنان 
شد. اســتدالل هادی غفاری در این 
زمینه شبیه گروهی است که در زمان 
رسول اهلل)ص( با ایشان به سفر رفته و 
در مقابل امر ایشان که فرموده بودند 
روزه خود را افطار کنید، رسول خدا 
را به نامســلمانی و عدول از فرامین 

الهی متهم کردند!
سخنان و مواضع هادی غفاری 
در پیش، هنگام و پس از فتنه 88 و 
تا کنون ابعــاد گوناگونی دارد که نه 
تنها با مشی سیاسی و عقیدتی وی 
در ســال های گذشته، بلکه با مشی 
امام نیز تعارضی آشکار دارد. غفاری 
در سال های گذشته چرایی دشمنی ها 
با والیت فقیه را چنین شرح می دهد: 
»دو دلیــل بیشــتر نداریــم؛ یا این 
افراد با اســالم دشــمنی دارند و در 
نتیجه والیت فقیــه را برنمی تابند، 
یــا خودخــواه و خودمحورند و جز 
خــود را برنمی تابند.«٤ هادی غفاری 
که همواره خطوط سیاسی کشور را 
منحصر به دو محــور »خط امام« و 
»خط آمریکا« تحلیل می کرد، امروز 
با این سؤال اساسی مواجه است که 
دوســتان و هواداران خط منتســب 
بــه او که در فتنــه 88 در خیابان ها 
شــعارهایی از جمله مــرگ بر اصل 
والیت فقیه، جمهوری ایرانی، نه غزه 
نــه لبنان جانم فدای ایران و... ســر 
دادند، متعلق به کدام یک از خطوط 
اشــاره شده وی هستند؛ خط امام یا 

خط آمریکا؟!
* منابع در دفتر نشريه موجود است.

ریزش ها

گفتمان  اصلی  رقيب  هرچند 
ليبرال ها  اســالمی  عقالنيــت 
بودند، امــا دو جريان التقاطی و 
سوسياليست ها نيز برضد عقالنيت 
اسالمی فعال بودند؛ برای نمونه در 
صدور رأی بی کفايتی بنی صدر از 
سوی مجلس، سه جريان التقاطی، 
خواهان  ليبرال،  و  سوسياليست 
انحالل مجلس شدند.با اين حال، 
با  اســالمی،  عقالنيت  گفتمان 
رجايی،  رياست جمهوری شهيد 
ادارۀ امور کشور را بر عهده گرفت

کتابخوان

آفاق

مبنای واليــت فقيه در عصر 
غيبت کــه فقهــا پذيرفته اند،  يا 
ضرورت اســت يــا مصلحت. در 
ضرورت، فقيه تا جايی که شــارع 
راضی به ترک نيســت، بايد اعمال 
واليت کند و بــرای اين کار به هر 
شــکلی امکان برای او فراهم شد، 
که  هنگامی  يعنی  کند؛  اقدام  بايد 
فقيه رسيد به امری که می داند شارع 
مقدس راضی به ترک آن نيست )در 
هر سطح و گســتره ای که باشد(، 

نمی تواند منتظر تأييد مردم باشد
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۹ موتور ملي

 مرتضــي دخيلي/ یکي از 
ویژگي هاي شــاخص عملیات والفجر 
مقدماتي این بود که دشمن با توجه به 
تجربیات پیشین و پس از فتح خرمشهر 
و در یک مقطعي عقب نشیني با فرصت، 
موانع بسیاري را جلوي خط پدافندي 
خــودش ایجاد کرد و لذا پیش از نبرد 
با قواي دشــمن، رزمندگان اسالم با 
میدان موانع دشمن مواجه می شدند؛ 
موانعی که نقش بسزایی در ناکام ماندن 
عملیات داشــتند، به گونه اي که تمام 
توان نیروها صرف عبور از آنها می شد 
و این موضوع در عملیات هاي پیشین 
ســابقه  نداشــت. به این صورت که از 
ابتداي پیشــروي نیروهاي خودي، از 
نقطه رهایی تا رســیدن به خط دوم 
دشمن، بیش از 16 نوع مانع از سوي 
دشــمن تعبیه و ایجاد شده بود، یا به 
شــکل عارضه طبیعي منطقه، وجود 

داشت.
با وجود این و به دلیل جو خاصي 
که ضــرورت انجام ایــن عملیات در 
کشور ایجاد کرده بود و نیز امیدواري 
مسئوالن سیاسي کشور و جنگ رواني 
دشمن، مرحله دوم عملیات نیز در 19 
بهمن 1361 انجام شد. اما این بار نیز 
به دلیل ناهماهنگــي میان نیروهاي 
عمل کننده، هوشیاري دشمن و تسلط 
او بر راهکارهــاي خودي و همچنین 
با توجه به لــو رفتن عملیات و وجود 
استحکامات پیچیده و فراوان دشمن که 
موجب کندي پیشروي نیروهاي خودي 
شده بود، قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( را 
واداشت تا برای کاهش تلفات خودي، 
پایــان عملیات را اعــالم کند. در این 
عملیات بیش از 25٠٠ نفر از نیروهاي 
دشمن کشته و زخمي و 113 نفر اسیر 
شدند، همچنین 5٠1 نفر از نیروهاي 
خودي شهید، ۷ هزار و 313 نفر زخمي 

و 3 هزار و 116 نفر مفقود شدند.
»والفجر  عملیــات  همزمانــي 
مقدماتي« با ســالروز پیروزي انقالب 
اسالمي و همچنین برگزاري اجالس 
ســران کشــورهاي غیر متعهد )که 
قــرار بود در بغداد برگزار شــود، ولي 
به دلیل فشار جمهوري اسالمي ایران 
مــکان برگزاري اجالس به هند تغییر 
یافت( و به موفقیت نرســیدن کامل 
عملیات بهانه اي به دســت رسانه هاي 
گروهي مخالفان انقالب اســالمي داد 
تا در محورهاي تبلیغاتي و تحلیل هاي 
خود با زیر ســؤال بردن اصل جنگ، 
تا حــد امکان مواضع رژیــم بعثي را 

تقویت کنند.

ما در خصــوص صنعت خودرو 
یــک عقب افتادگــي طوالنــي اي را 
آزمودیم و تحمل کردیم. هنر بزرگ 
شــماها این است که توانسته اید این 
عقب ماندگــي طوالنــي را با همت 
خودتــان قطع کنید؛ یعني این حال 
ُچرت و خواب و خواب آلودگي را که 
تقریباً از بعد از ورود صنعت خودرو به 
کشور حدود سي سال طول کشیده، به 
هم بزنید. ما از سال هاي دهه  ٤٠ که 
صنعت خودروسازي وارد کشور شده ـ 
در حدود سي سال تقریباً ـ همین طور 
درجا زدیم. در مرحله  تقلید محض و 

تقلید صرف باقي ماندیم...
اما در نظام جمهوري اســالمي 
از دهه  ۷٠ شــما شروع کردید؛ خب، 
پیشــرفت هم خوب بوده. امروز این 
موتــور ملي کــه از ایــده و طراحي 
تــا آخرین اجزایــش را هنر ایراني و 
سرانگشت ایراني و فکر ایراني و تالش 
ایراني ســاخته، یک نماد عزت براي 
کشور است؛ این خیلي چیز پرمعنایی 
اســت. مسئله فقط این نیست که ما 
توانســته ایم یک موتور خودرو تولید 
بکنیم؛ مســئله فراتر از اینهاســت. 
امروز دنیا میدان مسابقه  وسایل انواع 
موتورهاست و موتور خودرو به عنوان 
یک وســیله  متعــارف زندگي و جلو 
چشــم و مورد استفاده  همه، یکي از 
برجســته ترین اقالم است. توي این 
دنیاي پر کشــمکش، شما توانستید 
هنر سرانگشــِت هنرمنــِد ایراني را 
اینجا نشان بدهید؛ این خیلي باارزش 
است. دل انسان خون مي شود وقتي 
به یاد مي آورد که ما در طول سال هاي 
متمادي در خودروهاي کشورمان چه 
آنهایی که از خــارج مي آمده. امروز 
بحمــداهلل این زمینه را شــما فراهم 
کردید، این امکان را به وجود آوردید؛ 
این خیلي باارزش است. من از این کاِر 
خوب تقدیر مي کنم؛ منتها همان طور 

که عرض کردم، این گام اول است.
)بيانات رهبر معظم انقالب 
در بازديد از توانمندي هاي صنعت 
خودروسازي، ۱۳۸۹/۱/۹(

والفجر مقدماتي ـ 4

»آیت اهلل خمیني غرب را با بحران جدي برنامه ریزي مواجه کرد ، تصمیمات او آن چنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه  ریزي را از سیاست مداران 
و نظریه پردازان سیاسي مي گرفت. هیچ کس نمي توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند ، او با معیار    هاي دیگري غیر از معیار    هاي شناخته شده در دنیا 

سخن مي گفت و عمل مي کرد ، گویي از جاي دیگر الهام مي گرفت . او در دشمني خود نیز خلوص نیت داشت.« )هنري کیسینجر(

سر در گمی آمریکا 
در مواجهه با امام)ره(

نابغه دفاع مقدس
 امير فخري/  حســن باقــري در 25 
اســفندماه 133٤، در تهران به دنیــا آمد. وي 
تحصیالت ابتدایي و متوسطه را در تهران گذراند، 
ســپس وارد دانشگاه ارومیه شــد. حسن باقري 
پس از ســه ترم تحصیل از دانشــگاه اخراج شد 
و به خدمت ســربازي رفت. در همین دوران و با 
اوج گیري مبارزات مردمي علیه رژیم شاهنشاهي، 
با فرمان امام خمیني)ره( از سربازي فرار کرد و به 
صف مبارزان علیه رژیم پهلوي پیوست و در تصرف 

کالنتري 1٤ و پادگان عشرت آباد در تهران نقش مؤثري داشت.
اما دوران سرنوشت ســاز زندگي حسن باقري پس از پیروزي انقالب شروع 
مي شود. در سال 1358 وي فعالیت خود را در سرویس فرهنگي و سیاسي روزنامه 
جمهوري اسالمي آغاز کرد و اولین خبرنگاري بود که به الجزایر اعزام شد. پس از 
آن بنا به دعوت سازمان امل، از طرف این روزنامه سفر 15روزه اي به لبنان و اردن 
داشت و طي این سفر، گزارش تحلیلي جامعي از اوضاع نابسامان مسلمانان در آن 
منطقه تهیه کرد. در این دوران شهید باقري با دریافت دیپلم ادبي در امتحان ورودي 
دانشگاه ها شرکت کرد و با رتبه 1٠٤ در رشته  حقوق قضایي دانشگاه تهران قبول 
شد. با تشکیل اطالعات سپاه به دستور محسن رضایی، حسن باقری نیز به این 
سازمان پیوست تا با گروهک های ضد انقالب مبارزه کند. با شروع جنگ تحمیلي 
عراق، باقری مسئول اطالعات ستاد عملیات جنوب مي شود و از همان آغاز شروع 
به جمع آوري اطالعات و شناسایي تمامي مناطق جبهه جنوب مي کند. این اقدام 
او در اصل آغاز تأسیس واحد اطالعات رزمي در سپاه بود. رفته رفته حسن باقري 
با کسب اطالعات بیشتر از مناطق جبهه جنوب، کار بازجویي از اسراي عراقي و 
شناخت تجهیزات دشمن را در دستور کار خود قرار مي دهد. اطالعاتي که باقری 
در همان ابتداي امر به فرماندهان ارائه می دهد، موجب مي شــود اعتمادها به او 
جلب شود. با برکناري بني صدر از فرماندهي کل قوا، راه براي کارکردن نیروهاي 
انقالب باز مي شود. اولین عملیاتي  که اجرا مي شود، بر پایه اطالعات به دست آمده 
حسن باقري است که موجب تقویت روحیه رزمندگان ایراني و تجربه شیوه هاي 

جدیدي از نبرد با عراقي ها مي شود.
حســن باقري در عملیات ثامن االئمه و شکست حصر آبادان، فرمانده محور 
عملیاتي دارخوین و ماهشهر شــد، در عملیات طریق القدس در جایگاه نماینده 
فرمانده کل ســپاه در قرارگاه مشــترک ارتش و سپاه حضور یافت و در عملیات 
فتح المبین نیز فرماندهي قرارگاه نصر را برعهده گرفت. پس از این عملیات، محسن 
رضایي فرمانده وقت سپاه به حسن باقري دستور داد تمام کارهاي خود را تعطیل 
و شناســایي منطقه عملیاتي بیت المقدس را آغاز کند. شاید بتوان این عملیات 
را که در نتیجه آن خرمشــهر آزاد شد، سخت ترین عملیات در دوران نبرد برای 
حســن باقري دانست. در این عملیات نیز حسن باقري فرماندهي قرارگاه نصر را 
بر عهده داشت و باز هم سخت ترین منطقه عملیاتي به این فرمانده جوان سپرده 
شده بود. پس از آزادسازي خرمشهر حسن باقري به قرارگاه کربال مي رود. در این 
دوران هم نقش بارزي در طراحي و هدایت عملیات هاي مســلم بن عقیل و محرم 
ایفا مي کند و سرانجام در روز 9 بهمن ماه سال 61 در محور عملیاتي فکه، زماني 
که همراه شهید مجید بقایي مشغول شناسایي عملیات والفجر مقدماتي بود، در 

سنگر دیده باني بر اثر اصابت خمپاره به  شهادت مي رسد. 

تهدیدات  دنگچي/  مهدي   
نظامــي جمهوري اســالمي از همان 
ابتداي شــکل گیري و تالش دشمن 
براي نابودي انقالب نوپاي ملت ایران 
که با آغاز همه جانبه و سراسري تهاجم 
دشمن بعثي در شهریور 1359 به اوج 
خود رســید، موضوع دفاع و ضرورت 
حفظ امنیت سرزمیني را به مهم ترین 
اولویت جمهوري اسالمي تبدیل کرد. 
دشــمنان نظام اسالمي همه امکانات 
نظامي خود را در اختیار ارتش بعثي 
قرار داده بودند که با همه توان، نظام 
اســالمي را ساقط کند؛ این در حالي 
بود که رژیم پوســیده شاهنشــاهي 
با وجود صــرف میلیاردها دالر برای 
خرید تســلیحات از غــرب، از برخي 
سالح هاي راهبردي بي بهره بود و عماًل 
توان تجهیز کامل ارتش براي دفاع را 
نداشت. صنایع موشکي از جمله این 
کمبودها و کاستي هاي جدي بود که 
جایگاهــي در دکترین نظامي تعریف 

شده براي رژیم پهلوي نداشت.
در این شرایط توان جوانان مؤمن 
و انقالبي به خدمت آمد و توانست ایران 
را به یکي از کشورهاي مستقل و قطب 
تولیدکننده موشک تبدیل کند که در 
این میان نام شهید حسن تهراني مقدم 
به عنوان »پدر صنعت موشکي ایران« 
مي درخشد. سردار احمد سیدحسیني 
از فرماندهان نیروي هوافضاي سپاه و 
از یاران نزدیک ســردار شهید حسن 
تهرانی مقــدم مي گوید: »از نیمه دوم 
سال 1363 که دستور تشکیل یگان 
موشکي ســپاه توسط مســئوالن و 
فرماندهان داده شد، با حمایت جدي 
که مسئوالن نظام کردند و همتي که 
بچه هاي ما از خودشــان نشان دادند، 
این یگان در کمتر از پنج ماه به مرحله 
عملیاتي رسید؛ یعني هم به سیستم 
موشکي مجهز شد و هم نیروي انساني 
آموزش دیده داشــت و هم ســازمان 

فرماندهي ایجاد کرد.«
صنایع موشــکي ایران همزمان 
با جنگ تحمیلي هشــت ساله روند 
توسعه و پیشــرفت خود را آغاز کرد 
و در دهه هــای ۷٠ و 8٠ نخســتین 

موشک هاي قاره پیماي ایران رونمایي 
شد تا جایی که مرداد ماه سال 1389 
بالســتیک  بار موشــک  اولین  براي 
میان برد ایراني با نام »قیام« با موفقیت 
آزمایش و شــلیک شــد. »قیام« از 
جدیدترین موشک هاي ایراني است که 
داراي ویژگي هاي فني جدید و قدرت 
تاکتیکي منحصر به فردي است که باید 
آن را آخرین نمونه ســاخته و معرفي 
شده از موشک هاي بالستیک سوخت 
مایع ایراني دانست. کارشناسان نظامي 
»قیام« را دروازه ورود ایران به عرصه 
بالستیک  موشک هاي  ساخت  جدید 

مي دانند. 
مهم ترین موشک هاي پیشرفته 
ایران شــامل پنج نسل موشک هاي 
بالســتیک دوربرد شــهاب، موشک 
فاتــح 11٠ با قابلیــت تغییر جهت 
در طول مســیر، موشــک قدر 11٠ 
که از نظر ســرعت جزء سریع ترین 
موشــک هاي جهان به شمار می آید 
بالستیک میان برد عاشورا  و موشک 
با برد 25٠٠ کیلومتر اســت. امروزه، 
انبوهي  ایــران  اســالمي  جمهوري 
از موشک هاي بالســتیک کوتاه بُرد، 
میان بُــرد و دوربُرد را در اختیار دارد 
که اگر »شهاب« را شناخته شده ترین، 
»سجیل« را قدرتمندترین و »فاتح« را 
دقیق ترین آنها بدانیم، در کنار آن باید 
به موشک هاي دیگري نظیر »قدر«، 
»قیــام«، »هرمــز«، »خلیج فارس« 
و البتــه »عماد« نیز اشــاره کرد که 
مجموع آنها کلکسیوني از موشک هاي 
متعدد با مأموریت هاي ویژه را تشکیل 

مي دهند.
پیشــرفت هاي نظامي و دفاعي 
ایران از چشــم دشــمنان نیز پنهان 
نمانــده و مدتي پیــش وزارت دفاع 
آمریکا در گزارشي به کنگره اعالم کرد، 
ایران به قدري پیشرفت کرده است که 
مي تواند اهدافي را در سراسر منطقه و 
در شرق اروپا هدف قرار بدهد و افزون 
بر فناوري هاي موشــکي و راکتي، در 
تالش است میزان کارایي سامانه هاي 
موجود را تقویت کند. موشک هایي با 
سرعتي معادل ٤ هزار و 3٠٠  متر بر 
ثانیه مي تواند تل آویو را در حدود هفت 

دقیقه مورد اصابت قرار دهد.
بحــث دقــت در موشــک هاي 
بالســتیک و راکت هاي توپخانه اي، از 
جمله مباحثي بوده که همیشه ذهن 
طراحان نظامي را به خود مشغول کرده 
است. در بسیاري از اوقات، کشورهایي 
که بــه فناوري هایي ماننــد هدایت 
ماهواره اي دسترسی ندارند، از داشتن 
موشک هاي با دقت باال محروم هستند؛ 
با  اما متخصصان دفاعي کشــورمان 
غلبه بر سختي ها و مشکالت موجود 
در این زمینه، توانسته اند رکوردهاي 
قابل توجهي را در دقت موشــک هاي 
ایراني بدون نیاز به داشتن ماهواره هاي 

مستقل ثبت کنند.
جمهوري اسالمي ایران از اوایل 
دهــه 138٠ شمســي با نســل اول 
موشک هاي فاتح 11٠ صاحب موشک 
بالستیک با برد حدود 2٠٠ کیلومتر 
شد. در آغاز راه، دقت و جزئیات فاتح 
ایرانــي مانند امروز نبــود و در طول 

سال هاي بعد، نسل هاي گوناگونی از 
این موشک وارد خدمت شدند که هم 
برد این موشــک را به 3٠٠ کیلومتر 
رسانده، هم خطاي آن را تقریباً صفر 
کرده و در سیســتم پیشــران آن از 

سوخت پیشرفته تري استفاده شد.
نســل چهارم موشک فاتح 11٠ 
در شــهریور ماه سال 1391 شمسي 
رونمایي و پس از حدود صرف یک دهه 
زمان جمهوري اسالمي ایران صاحب 
دقیق ترین موشک بالستیک خود شد. 
تصاویر پخش شــده از آزمایش این 
موشک در همان زمان جاي هیچ شک 
و شبهه اي را در نقطه زني این موشک 

بر جاي نگذاشت.
»یوزي رابین« مدیر سابق برنامه 
دفاع موشکي رژیم صهیونیستي نگراني 
خود از ســرهاي جنگي بالک دار در 
موشــک هاي ایرانــي را چنین بیان 
مي کند: »به نظرم، ایراني ها توان نصب 
بالک ها روي موشک هاي بالستیک را 
داشــته و مي توانند با استفاده از این 
قابلیــت، دقت موشــک هاي خود را 
شــدیداً افزایش داده و موشکي با برد 
2٠٠٠ کیلومتــر با توان حمله دقیق 
داشته باشند. آنها )ایران( مي توانند با 
این موشک هاي 2٠٠٠ کیلومتري که 
دقت باالیي پیدا کرده اند، کشورهایي 
مثل اسرائیل و حتي مصر را فلج کنند. 
اگر عاقالنه اهدافي را مثل نیروگاه ها 
انتخاب کرده و آنها را هدف قرار بدهند، 
پس بدون نیاز به ســالح هســته اي 

مي توانند کشوري را فلج کنند.«
در عین حال پیشــرفت صنایع 

نظامــي و دفاعــي ایــران طي چهار 
دهه گذشته در شــرایطي به صورت 
مستقالنه پیگیري و دنبال شده است 
که در مقابل برخي دیگر از کشورهاي 
عربي منطقــه به خریــداران صرف 
تسلیحات غربي بدل شده اند. در واقع 
امــروزه مي توان ایــران را در منطقه 
کشوري مستقل عنوان کرد که نه تنها 
نیازهاي نظامي و دفاعي خود را تأمین 
مي کند، بلکه به صادرات دستاوردهاي 
نظامي خود در آینده و کسب سهم از 
بازار پر رونق و گســترده این صنعت 

چشم دوخته است.
به گفته امیر سرتیپ امیر حاتمي، 
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح 
ما در حوزه موشکي حداقل 1٠ سال 
از دیگر کشورهاي منطقه که مسائل 
موشــکي را دنبــال مي کنند، جلوتر 
هستیم و نکته دیگر اینکه جمهوري 
اسالمي ایران خود تولیدکننده صنایع 
موشکي است؛ در حالي که کشورهاي 
دیگــر منطقه خریــدار و واردکننده 
نیازهاي تســلیحاتي به ویژه در حوزه 

موشکي هستند.
امیرعلي  پاسدار  سرتیپ  سردار 
نیروي  محترم  فرمانــده   حاجي زاده، 
انقالب  پاســداران  ســپاه  هوافضاي 
اســالمي در پاسخ به این پرسش که 
»برنامه موشــکي مــا در افق 1٤٠٤ 
چگونه خواهد بــود و به چه نقطه اي 
مي خواهیم برســیم؟« بــه خبرنگار 
مي گوید: »اصاًل شما در حوزه  موشکي 
بایــد فصل بــه فصل بیاییــد و از ما 
گزارش بگیرید و بگویید که کجایید. 
چون کارشناسان دیگر افتاد ه اند توي 
اتوبان و با ســرعت و شــتاب زیاد در 
حــال حرکتند... ما بایــد به نقطه اي 
برســیم که این کشــور بیمه بشود. 
اگــر روزي به ما تهاجــم مي کردند، 
رســیده بودیم به نقطه اي که تهاجم 
براي دشــمن هزینه داشت. در حال 
حاضر در شرایطي هستیم که دیگر به 
تهاجم فکر نمي کنند، ولي آن را به زبان 
مي آورند، مي خواهیم این را برسانیم به 
نقطه اي که دیگر حتي جرئت نکنند به 

زبان هم بیاورند.« 

تسخیر آسمان تل آویو
بررسي سير تحول در صنايع موشکي جمهوري اسالمي ايران

رویش

اصحاب انقالب ـ ۳5
 همراهی با امام)ره( در تبعید

 سيد مهدی حسينی/ در شماره گذشته،  درباره نحوه تبعید امام)ره( از 
ترکیه به نجف اشرف به اختصار بحث شد. با انتشار خبر ورود امام)ره( به نجف، 
نامه های سرگشاده و تلگراف های متعددی از جانب مراجع تقلید و علمای ایران 
و عراق و همچنین مدرســان و محصالن حوزه های علمیه برای امام)ره( ارسال و 
مخابره می شــد. برخی از مراجع تقلید و علمای نجف در همان روز اول به دیدار 
ایشان رفتند که در منزل کوچکی مستقر بودند. اولین آنها آیت  اهلل العظمی خوئی 
بود و ســپس آیات عظام آقایان شــاهرودی، بجنوردی، بغدادی و دیگر علما به 

مالقات امام)ره( رفتند و با ایشان دیدار کردند.
افــزون بر این، پیام های تبریک نیز به نجف مخابره می شــد؛ مانند تلگراف 
آیت اهلل العظمی ســیداحمد خوانساری خطاب به امام)ره( که در آن چنین آمده 
بود: »بشارت تشرف حضرت عالی به عراق موجب مسرت، دوام تأییدات در ظل 

مبارک ولی عصر)عج( را از خدا مسئلت و ملتمس دعا هستم.« 
در اسناد ساواک درباره همراهی، همدلی، هم صدایی و هم آوایی مردم ایران 
با حضرت امام خمینــی)ره( در انتقال تبعید از ترکیه و نجف گزارش هایی داده 
شده اســت، به ویژه در زمینه تالش طالب حوزه هاي علمیه به منظور مسافرت 
به خوزستان و از آنجا به عراق و نجف برای مالقات با امام)ره(. در این زمینه در 
یکی از اســناد آمده است: »ریاست ساواک استان مرکزی؛ طبق اطالع عده ای از 
طالب حوزه علمیه به صورت قاچاق از مرز عازم نجف هســتند و در نجف ضمن 
تماس با ]امام[ خمینی به فعالیت های ضددولتی ادامه خواهند داد و شخصی به 
نام »قائمی« در آبادان وســایل خروج آنان را فراهم می کند و اغلب وجه خروج 
آنها را نامبرده می پردازد و یا در نجف پرداخته می شود. مقرر فرمایید به ساواک 

آبادان اطالع داده شود.«
به این ترتیب، افزون بر اینکه عالقه مندان امام)ره( به اشکال گوناگون راهی 
نجف می شدند، جماعتی از طالب و مردم با ارسال نامه هایی از استان های مختلف 
اعــالم حمایت کرده و آرزوی دیدار و مالقــات کردند که در این زمینه حضرت 
امام)ره( به همه آنها پاسخ داده و توصیه هایی کرده اند که برخی از آنها در اسناد 
ساواک آمده است. برای نمونه، در یکی از اسناد آمده است: »آیت اهلل خمینی در 
قســمت آخر نامه ای که توسط محمود نجفی برای پدر وی، یعنی آیت اهلل نجفی 
از نجف ارسال داشته، به طالب حوزه علمیه قم توصیه کرد که کما فی السابق در 
قم مشغول تحصیل بوده و موجبات تزلزل حوزه علمیه قم را فراهم ننمایند... .«

امام خمینی)ره( همچنین ضمن ارسال نامه هایی به طالب قم و حوزه های 
علمیه ایران، از زحمات و حمایت های آنها تشکر کرده و با بیان دالیل تبعید،  آنها 
را به استقامت و پایداری و دفاع از کیان دین دعوت می کردند. در بخشی از نامه 
امام)ره( به حوزه علمیه نجف آباد اصفهان آمده است: »... تبعید اینجانب به ترکیه 
و از آنجا به عراق موجب نگرانی نیست،  چون در راه ایفای وظیفه و برای دفاع از 
احکام اسالم و مصالح مسلمین و جلوگیری از نفوذ اجانب به ممالک اسالم و دفع 

ظلم و ستم کاری صورت گرفت... .« 
حجم استقبال، همراهی،  پشتیبانی، دیدارها، مالقات ها و مکاتبات به حدی 
زیاد بود که برخی جریان ها ســعی داشــتند از این فرصت استفاده کرده و دوره 
تبعید و اقامت اجباری امام)ره( را پایان یافته تلقی کنند. نیروهای امنیتی به ویژه 
ساواک هم از این شایعه سازی حمایت می کردند.  در این زمینه جمعی از فضال و 
مدرسان حوزه علمیه قم هوشمندانه و با شجاعت نامه ای سرگشاده به نخست وزیر 
وقت ارسال کردند و خواستار پایان بخشیدن به تبعید ایشان شدند که در بخشی 
از آن آمده اســت: »جناب آقای نخست وزیر، بیش از یک سال است که پیشوای 
عالیقدر و مرجع تقلید شــیعه حضرت آیت اهلل العظمی آقای خمینی)ادام اهلل ظله( 
برخالف قانون در زندان استعمار)ترکیه( تحت نظر و سپس در عراق به طور تبعید 
به سر می برند. در طی این مدت مردم ایران به ویژه حوزه علمیه قم از رهبری های 
ارزنده و تعالیم ایشــان محروم بوده و با کمال بی صبری در انتظار قدوم شــریف 
ایشان دقیقه شماری کرده اند.« مشابه همین نامه نیز محصالن حوزه علمیه قم به 

پیشگاه حضرت امام)ره( ارسال کرده اند.

روایت یاران

درنگ

تاریخ حماسه

کارنامه

 مهدی حســن زاده/ اعالم تصمیم امام 
خمیني)ره( براي بازگشــت به ایران، رژیم پهلوي 
را به اقداماتي واداشــت کــه آتش انقالبي مردم را 
دوچندان کرد. تاریخ اعالم شده، پنجم بهمن  ماه بود؛ 
اما خبرها از اعالم نقص فني هواپیماي عازم پاریس 
و مسدودشدن باند فرودگاه مهرآباد به وسیله تانک ها 
و کامیون هاي ارتشي حکایت مي کرد؛ سرانجام از 
تعطیلي کلیه  پروازهاي فرودگاه مهرآباد تا سه روز 
خبر داده شد. روحانیون انقالبي در اعتراض به این 
حرکت رژیم، تصمیم گرفتند در مســجد دانشگاه 

تهران تحصن کنند. 
حدود چهل نفر از روحانیون مبارز و انقالبي، 
در مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند و شرط پایان 
این تحصن را بازگشت حضرت امام)ره( بیان داشتند. 
حضــرات آیات محمد حسیني بهشــتي، مرتضي 
سیدمحمود  اشــرفي اصفهاني،  عطاءاهلل  مطهري، 
طالقاني، محمدجواد باهنر، آیت اهلل خامنه  اي، اکبر 
هاشمي رفســنجاني، محمد امامي کاشاني، محمد 
یزدي، علي مشکیني، محمد صدوقي و...، از جمله 
متحصنان بودند. حضرت آیت اهلل خامنه اي که در آن 
روزها، عضو شوراي انقالب بودند، مسئولیت کمیته  

تبلیغات تحصن را برعهده گرفتند. 
با بسته  شــدن فرودگاه و پس از راه پیمایي 
گســترده مردم در فرداي آن روز )مصادف با 28 
صفر(، ســران انقالبیون در مقر کمیته  استقبال از 
امام)ره( در مدرســه رفاه جمع شدند تا در این باره 
رایزني کنند. در این راســتا، پیشــنهاد برگزاري 
تحصــن به میان آمــد. »فکر تحصــن در تهران 
بي ارتباط به تجربه  تحصن در مشــهد نبود، یعني 
تجربــه  موفق تحصن بیمارســتان ]امام رضا)ع([ 
مشهد، تشــویق کننده بود به این تحصني که در 

تهران انجام گرفت.« 
پــس از تصویب اصــل برگــزاري تحصن، 
گفت وگوها درباره مکان آن آغاز شد: »مدتي بحث 
شد که کجا تحصن انجام بگیرد، بعضي مي گفتند 
در مسجد بازار، مســجد امام که آن وقت اسمش 
مسجد شــاه بود آنجا تحصن انجام بگیرد، بعضي 
جاهــاي دیگر را پیشــنهاد مي کردنــد یک وقت 
پیشنهاد دانشگاه هم شد که دیدیم بسیار جالب و 

از همه جهت این خوب هست.«
مرحوم آیت اهلل طاهري خرم آبادي در این باره 
مي گویــد: »یک نظر این بود که تحصن در مکاني 
صرفاً مذهبي انجام بگیرد. براي این منظور، مسجد 
شاه سابق در نظر گرفته شد. دوستان مي گفتند که 
آنجا بهترین مکان براي تحصن است. این مسجد 

در بازار قرار داشت و مردم هم در مسجد و اطراف 
آن تردد داشتند. نظر دیگري هم وجود داشت که 
شهید مطهري هم طرفدار آن بود و آن، تحصن در 
دانشــگاه بود. طرفداران این نظر معتقد بودند نام 
دانشگاه، نامي جهاني اســت و این تحصن از این 
طریق در سطح جهان مطرح مي شود و رسانه هاي 
دنیــا هم آن را مطرح مي نماینــد؛ عالوه بر اینکه 
با قشــر دانشجو و دانشــگاهیان ارتباط و نزدیکي 

بیشتري برقرار مي گردد.«
با انتخاب دانشگاه تهران »برادرها صبح زود 
رفتند دانشــگاه... مشــکالت زیادي هم سر راه ما 
انصافاً درســت کردند؛ اما مسجد خوشبختانه باز 
بود، ما رفتیم داخل مســجد و فوراً آن اتاقک سر 
مسجد را، آنجا را ستاد کارها قرار دادیم و بالفاصله 
یک اعالمیه منتشــر کردیم؛ یعني اولین کاري که 
کردیم یک اعالمیه نوشــتیم.« )آیت اهلل خامنه اي، 

)1363/11/11
به این ترتیب تحصن آغاز شد و اولین بیانیه  
روحانیون متحصن مسجد دانشگاه تهران در هشتم 
بهمن  ماه 135۷ صادر شد. در قسمتي از این بیانیه 
آمده است: »اینجانبان، به عنوان اعتراض به اعمال 
ضد انساني دولت غیر قانوني بختیار از ساعت 9 صبح 
روز یک شــنبه هشت بهمن ماه جاري تا بازگشت 
حضرت آیت اهلل العظمــي امام خمیني)دام ظله( به 
وطن و به آغوش پُرمهر ملت، در مســجد دانشگاه 
تهران تحصن اختیار مي کنیم و از این محل مقدس 
در کنار برادران دانشــجوي خود، نداي حق طلبانه 
خود را به گوش جهانیان خواهیم رساند.  با شروع 
تحصن، سیل بي شمار جمعیت، به  سمت دانشگاه 
تهران سرازیر شــد. روحانیون مختلف هم خود را 

به هر طریق به مســجد دانشگاه مي رساندند و به 
متحصنین مي پیوستند.«

»اگر ســخنراني ها و اعالمیه ها نبود مفهوم 
نمي شد که چه کاري انجام گرفته، مردم در جریان 
قرار نمي گرفتند و تبلیغات دستگاه هم مي توانست 
شــاید آن را جور دیگري جلــوه بدهد؛ لذا چند تا 
برنامه در دانشگاه بود. یکي سخنراني هایي بود که 
مستمراً در مسجد دانشگاه انجام مي گرفت که همه  
ماها هر کدام یک برنامه سخنراني را اینجا گذاشتیم 
و دیگران سخنراني مي کردند. یکي اعالمیه ها بود، 
یکي هم یک نشــریه، یک بولتن روزانه ما منتشر 

مي کردیم.«
اتاقک کنار مسجد دانشگاه به مرکز رهبري 
تحصن در تهران بدل شــده بــود. چند کمیته  
اصلي برای تحصن تشــکیل شــد که برخي از 
آنها عبارت بودند از: کمیته  علماي شهرســتاني 
و کمیته  پشــتیباني. کمیته  مهم دیگري هم به 
 نام کمیته  تبلیغات وجود داشت. مسئولیت این 
کمیته با آیت اهلل خامنه اي بود که نشریه اي هم 
در همان ایام منتشــر مي کرد. معظم له در این 

باره مي فرمایند:
»من فراموش نمي کنم آن روز با مرحوم آقاي 
بهشتي دو نفري آمدیم و از در شرقي دانشگاه وارد 
شدیم. یکي از دوستان عزیز و علماي محترم... قباًل 
رفتند آنجا، هماهنگ کردند و در شرقي دانشگاه را 
باز کردند -چون در جنوبي که در اصلي بود، ]تحت 
کنترل رژیم بود[ و روي ما باز نمي شد ـ و ما از آنجا 
وارد دانشگاه شدیم، رفتیم توي مسجد دانشگاه و 
بنده رفتم توي آن اتاق عقب مسجد ـ که یک اتاق 
کوچکي بود، نمي دانم حاال هم هســت یا نه ـ آنجا 

مستقر شدیم و از همان روز اول، نشریه تحصن را 
راه انداختیم، که چند شماره از همان روز اول آنجا 

منتشر شد.« )1388/11/13(
این تحصن هوشمندانه و به موقع علما و بازتاب 
گسترده  آن فشار شدیدي به بختیار وارد کرد و او را 
سخت به تکاپو انداخت. او حتي در این راه به مذاکره 
غیر مســتقیم با سران تحصن هم روي آورده بود؛ 
اگرچه نمي توانست آنان را به سازش و کوتاه آمدن 
راضی کند. به گفته  آیت اهلل جمي »ما مي دانستیم 
که بختیار دستپاچه شده، با بعضي از این بزرگان 
دست اندرکار تحصن و کمیته  استقبال تماس هایي 
مي گیرد. با آقایاني مثل شهید مطهري و بهشتي که 
یک کاري بکنند. اینها هم قرص و محکم مي گفتند 
که غیر از این راهي نیست و باید حتماً امام بیاید و 

این تحصن به هم نمي خورد تا امام بیاید.«
مرحوم هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود از 
روز هشتم بهمن مي نویسد: »مردم در حمایت از این 
تحصن )علما در دانشگاه تهران( به سوي دانشگاه 
به حرکت درآمدند و وقتي از سوي نیروهاي نظامي 
مستقر در میدان انقالب )2٤ اسفند( متوقف شدند، 
شــروع به درگیري و مقابله کردند که این کار در 
چند نوبت انجام شد. ولي سخت ترین درگیري در 
بعدازظهر اولین روز تحصن روي داد که در نتیجه 
آن، عده زیادي شهید و مجروح شدند و مردم جنازه 
شهدا را به دانشگاه آوردند و در خیابان  ها گرداندند؛ 
آنها با عصبانیت شــعار مي دادند که رهبران ما را 

مسلح کنید.«
حسین ترابي، نویسنده کتاب »براي آزادي« 
در توصیف تحصن روحانیون در مســجد دانشگاه 
تهران مي نویسد: »تظاهرات در دانشگاه تهران، بر 
پارچه بزرگي نوشته شده است: »هدف، جمهوري 
اسالمي« بر پارچه اي که بر سر در مسجد دانشگاه 
تهران نصب شده، نوشته شده است: »تحصن جامعه 
روحانیت مبارز ایران در مسجد دانشگاه به عنوان 
اعتراض به جلوگیري از بازگشــت امام خمیني به 

میان ملت.««
به هر حــال، بختیار وقتي متوجه شــد که 
نمي تواند سران را به سازش دعوت کند و از سوی 
دیگر هم نمي تواند در برابر فشارهاي رو به افزایش 
ناشــي از تحصن مقاومت کند، در نهایت تســلیم 
خواست متحصنان و مردم حامي آنها شد و از جانب 
دولت اعالم شــد که مانعي برای ورود امام)ره( به 
میهن وجود ندارد و این تحصن موجب شد تا رکن 
اصلي پیروزي انقالب در آن مقطع )حضور امام)ره( 

در کشور( محقق شود.

تحصن براي بازگشایي فرودگاه
در آیینه تاریخ
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 سيدحسين خاتمی خوانساری/ 
در خطبــه فدکیــه، حضــرت صدیقه 
طاهره)سالم اهلل علیها( شمه ای از فضایل 
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( را برای مردم 
ایشــان در قســمتی  تبیین فرمودند. 
از خطبــه فدکیــه می فرماینــد: )علی 
علیه السالم( فرسوده از تالش در راه خدا، 
کوشیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا، 
سروری از اولیاء الهی، دامن به کمر بسته، 
نصیحت گر، تالشگر و کوشش کننده بود 
و در راه خــدا از مالمــت مالمت  کننده 

نمی  هراسید.«  
حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( تابع 
امر خدا و رسولش بود و به واسطه آشنایی 
با دستورات دین بدون هیچ هراسی در راه 
صحیح مبارزه با مشرکان و اشاعه اسالم و 
تبیین آن برای مردم، می کوشید. مالمت 
مالمتگران هیچ اثری بر حرکت ایشــان 
نداشت و اگر تمام زمین مخالف دستورات 
دین عمل می کردند، ایشان بدون هیچ 
ترسی راه خداوند را ادامه می داد و از پا 
نمی نشست. حضرت در نامه ای به مردم 
مصر)نامــه 62 نهج البالغه( می فرمایند: 
به خدا ســوگند! اگر با دشمنان رو به رو 
شوم، در حالي که آنان تمام روي زمین 
را پر کرده باشــند، نه باکي داشته و نه 

مي هراسم.
پیروانــش نیــز بــا تأســی بــه 
امیرالمؤمنین علی)ع( بی هیچ هراســی 
در مبارزه با دشمن می کوشیدند و دست 
او را از جان و مال و ناموس مردم هموطن 
خود دور می کردند. امام خمینی)ره( در 
ششم مرداد 1366 می فرمایند: »قدرت ها 
و ابرقدرت ها و نوکران آنان مطمئن باشند 
که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، به راه 
خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک 
و بت  پرستی است ادامه می  دهد.« رهبر 
معظم انقالب نیز در این باب می گویند: 
»... امــام اّول کار تنها بود، بعدها مردم 
آمدند، بعدها خواص آمدند و توده  مردم 
آمدند؛ از همان اّول که تنها بود محکم 
ایستاد، تا آخر هم می گفت که اگر همه 
هم پشــت به من بکنند، مــن این راه 
را خواهم رفــت، خدا به پیغمبرش هم 
می فرماید که اگر تو تنها هم بودی باید 
بروی جهــاد؛ تک و تنها هم بودی باید 
بروی جهاد... این به  خاطر ایمان است، 
وقتی ایمان در کسی قوی شد تنها هم 

بماند می رود.«

جهاد کن حتی اگر تنها بودی آیت اهلل سیدرضا بهاء الدینی می گوید: »کارها انجام می شود و روزگار می گذرد؛ اما آنچه برای ما می ماند منویات ماست. انسان در گرو نیات خویش است. مواظب 
باشیم نیت کار خالف، حرف خالف و اندیشه خالف نداشته باشیم. اگر کاری که در ظاهر بد بود انجام دادیم، اما نیت و هدف ما خیر بود، خداوند جبران می کند. هر 

چه نیت خیر و درست باشد، کارها هم صحیح و بی عیب خواهد بود و ان شاء اهلل مورد رضایت پروردگار قرار خواهد گرفت.«

اگر نیت خیر
 و درست باشد!

 دکتر مجيد ابهري/ 
با  پرســش: در حال حاضر 
تغيير سبک زندگي گاهي اوقات 
غريبي  و  عجيب  اســامي  افراد 
انتخاب  فرزندان شــان  براي  را 
مي کنند. بــا توجه به تأکيد دين 
مبين اســالم بر انتخاب اســم 
مناســب براي فرزندان، از منظر 
روان شناسی اسم بر روي افراد چه 
تأثيري مي گذارد و هنگام انتخاب 
نام مناسب براي فرزندان مان بايد 
چه مواردي را مد نظر قرار دهيم؟

پاسخ:  اسم از نظر رفتاری برای 
اشخاص بار روانی و عاطفی دارد؛  اسم 
نامناسب می تواند سبب سرخوردگی، 

گوشه گیری و انزوای فرد شود.
برخی افراد از اسم خود خجالت 
می کشــند و هنگامی کــه بزرگ تر 
می شوند، اسم خود را تغییر می دهند. 
برخي هم دو اسمی هستند؛ یعنی در 
شناسنامه اســم دیگری داشته و در 
خانه و جامعه نام دیگری دارند که در 
نهایت دچار تضاد شخصیت و دوگانگی 
می شوند؛ زیرا هر فردي باید یک اسم 

داشته باشد.
اســامی باید بر اســاس باورها، 
فرهنگ، عرف و سنت های خانوادگی 
و اجتماعی انتخاب شوند و برای افرادی 
که حامل آن اســامی هستند، غرور و 
شخصیت خاصی را فراهم آورد. اسامی 
باید دارای عناوین مذهبی یا فرهنگی 
بوده تا برای اشــخاص شــخصیت و 
فضای فرهنگی ایجاد کند. همچنین 
برخی از اسامی نه تنها هنگام خطاب، 
دشوار، ناموزون و ناهماهنگ است؛ بلکه 
مغایر با معیارهای ارزشــی و فرهنگی 

ما هستند.
والدین نبایــد در فضای زمانی 
گرفتار شــوند؛ زیرا انتخاب اسم فقط 
برای امروز یا روز تولد فرد نیست، که 
مثالً اسم یک فرد مشهور باشد. بنابراین 
اسامی رهبران دینی و شخصیت های 
فرهنگی اصیل ایرانی می تواند نام های 

بسیار خوبی برای فرزندان باشد.
 گروه »زندگی« صبح صادق 
آماده اســت تا پلی بين شــما 
خوانندگان با مشــاوران خبره و 
امين ايجاد کند. سؤاالت خود را از 
طريق سامانه پيامک ۳000۹۹00۳۳ 

برای ما ارسال کنيد.

اهمیت نام فرزندان  تاریخ شفاهی مبارزات سیاسی زنان مسلمان
نقش زنان در شکل گیری هر انقالبی مهم 
و تعیین کننده اســت. در همــه ادوار تاریخی 
این نقــش از چنان اهمیتی برخوردار اســت 
که ســهم عمده پیروزی انقالب را از آن خود 
کرده اســت. انقالب اسالمی نیز بدون حضور 
زنان عماًل ممکن نمی شــد. »تاریخ شــفاهی 
مبارزات سیاسی زنان مسلمان« که به حضور 
مبارزاتی زنان بین ســال های 13٤2 تا 135۷ 
می پردازد، مؤید همین ادعا است که چندان در 
آثار مکتوب انقالب به آن پرداخت نشده است. 
نپرداختن به چنین تحقیقاتی ســبب شده تا 

مرکز اسناد انقالب اسالمی دست به انتشار کتابی در این زمینه بزند. »تاریخ شفاهی 
مبارزات سیاسی زنان مسلمان« پانصدوچهاردهمین کتاب از مجموعه آثار مرکز اسناد 
انقالب اسالمی است. این کتاب که به شیوه تحقیقات میدانی ـ کتابخانه ای تهیه شده 

است، شامل پنج فصل است.
فصل اول و دوم مدخل و بستر تاریخی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد و فصول 
سه، چهار و پنج نیز که متن اصلی را تشکیل می دهد، نگاهی به چگونگی و نحوه ورود 
زنان به جریانات سیاسی کشور و چگونگی فعالیت ها و مشارکت آنان در روند انقالب دارد.
فصل سوم به موضوعاتی مهم می پردازد. نخست، فعالیت های سیاسی زنان مسلمان 
در ســطح جامعه که  شامل تشــکیل کالس های دینی و برگزاری جلسات مذهبی و 
سخنرانی  های زنان می شود. دوم فعالیت در مدارس اسالمی، فعالیت در جامعه تعلیمات 
اسالمی، فعالیت های دانش  آموزان  دختر در مدرسه رفاه مورد توجه قرار گرفته است و 
در نهایت  فعالیت های انجام گرفته در مراکز فرهنگی و مذهبی از جمله  حسینیه ارشاد، 

دانشگاه ها و مساجد را در برمی گیرد.
فصل چهارم به مبارزان زن مسلمانی که در زندان های  مخوف رژیم پهلوی به سر 
برده  اند، با عنوان »از بازداشت تا زندان« اختصاص  دارد. در این فصل رویارویی زنان با 
بازداشت و زندان و رفتن  به مالقات همسران زندانی از زبان زنان مبارز بازگو شده است.

همچنین مطالبی با موضوع بازجویی  های زنان مبارز، نحوه  بازجویی و بازجویان، 
وضعیت بازداشتگاه  ها و زندان  ها، مقاومت زنان  در زندان ها و هم بند ها ارائه شده است.

در قسمت پنجم  به حضور زنان در صحنه  های گوناگون انقالب  اسالمی پرداخته 
است.

»تاریــخ شــفاهی مبارزات سیاســی زنان مســلمان« به همــت »اعظم مراد 
حاصلی خامنه« در 323 صفحه مصور نوشــته شــده و به کوشش مرکز اسناد انقالب 

اسالمی در یک هزار و 5٠٠ نسخه منتشر شده است.

سراج

راه نرفته

 سعيد بن عاص ـ 5
خیانت در هنگام تدفین امام حسن)ع(

با وجود آنکه خلیفه سوم به نوعی از سعیدبن عاص و اقدامات او اعالم برائت 
کرده بود، اما معاویه همچنان از او به عنوان یکی از مشــاوران و نیز عمال خود 
اســتفاده می کرد. البته، همکاری او با معاویه کش وقوس فراوانی داشــت، با این 
حال او از نزدیکان و خاصان دربار معاویه بود. مدینه بی تردید جزء سه شهر مهم 
مسلمانان بوده و است و حکمرانی بر چنین شهر مهمی را معاویه به سعید سپرده 
بــود. این امر آن هنگام نگاه خاص معاویه به ســعید را نمایان می کند که توجه 
شــود در مدینه آن زمان، امام حسن مجتبی)ع( و بنی هاشم که همگی مخالف 
حکومت شام بودند، زندگی می کردند و به یقین حکومت بر این شهر و حاکم آن 

برای معاویه بسیار مهم بود. 
در زمان معاویه والیت مدینه چند بار بین مغیره، مروان و ســعیدبن  عاص 
دست به دست شد. این جا به جایی های مکرر خود دلیل بر توجه معاویه به شهر 
مدینه بوده است.  یک  بار وقتی مروان با والیت عهدی یزید مخالفت کرد، معاویه، 
ســعید را به جای او گذاشت. این اقدام خوی مستبدانه معاویه را به خوبی نشان 
می دهد که حتی در هنگام انتقاد یا مخالفت با او، نزدیک ترین افراد به او هم در 
امان نبودند و به ســرعت با برخورد و حذف مواجه می شدند. این اقدام بعدها به 

گونه ای دیگر درباره سعید نیز اتفاق افتاد.
در جریان شهادت امام حسن)ع(، سعید به مدارا با بنی هاشم متهم شد و مروان 
جای وی را گرفت و چندین بار به بهانه هایی امارت بین این دو دست به دست شد.

از حــوادث مهم دوران والیت ســعید بر مدینه، جریان مســمومیت امام 
مجتبی)ع( و ســپس شهادت ایشان بود. در آن هنگام امام مجتبی)ع( به دالیل 
متعدد با معاویه مذاکره و قرارداد صلح امضا کرده بود. با این حال طرف مقابل با 
حیله های متعدد، قراردادی را که خود پیشنهاد داده بود نقض  کرد و در آخر نیز 

نقشه شوم شهادت امام مجتبی)ع( را طراحی و آن را عملی کردند. 
یکی از حوادث تلخ تاریخ اسالم و تشیع ماجرای دفن پیکر پاک سبط اکبر 
نبی  مکرم است. به نقل از یعقوبی وقتی بنی هاشم قصد داشتند بدن مبارک امام 
مجتبی)ع( را در کنار رســول اهلل)ص( دفن کنند، مروان  بن حکم و سعیدبن عاص 
از این کار جلوگیری کردند و نزدیک بود فتنه ای برپا شــود. گفته شده که یکی 
از همســران پیامبر)ص( بر استری سفید و سیاه سوار شد و گفت: »هیچ کس را 

به خانه ام راه نمی دهم.«
اما ابن ســعد در طبقات الکبری گفته که در ایام مســمومیت و بیماری امام 
مجتبی)ع(، سعید چند بار به عیادت حضرت رفته و در روز دفن حضرت بر پیکر 
ایشان نماز خوانده است، با توجه به اینکه او والی مدینه بود و می توانست جلوی 
این فاجعه را بگیرد؛ اما هیچ مقاومتی نکرد، این امر نشان دهنده میل باطنی او و 
رضایتش به این فاجعه بود. ضمن آنکه آن عیادت ها و نمازها می توانســت جنبه 

نمایشی داشته باشد تا چهره حکومت در برابر مردم لکه دار نشود. 
به هر ترتیب، این حادثه نقطه ای ســیاه در کارنامه سعید و حکومت معاویه 
است که با آنکه صلح نامه را پذیرفته بودند، اما به پیکر بی جان امام حسن)ع( نیز 
رحم نکردند و ایشان را تیرباران کردند. این واقعه نشان داد که خواص دنیاطلب و 
یاران خسته امام مجتبی)ع( تا چه میزان در فهم و درک رفتار سیاسی معاویه عاجز 
بودند. عده بسیاری از اصحاب امام به دلیل جلوگیری از جنگ بین مسلمانان، به 
وعده های دنیایی معاویه اعتماد کردند تا تیری از کمانی به مسلمانی اصابت نکند! 
اما سستی اینان سبب شد همان تیرها ابتدا در مدینه به پیکر امام مجتبی)ع( و 

سپس در کربال به امام حسین)ع( فرو برود!

آیینه خواص

یار مهربان 

دریچه

 مرد کوچک
کاربر صاحب صفحه »شمشیر صفین« 
در وصف ســختی های فرزندان شهدا در 

فضای مجازی نوشت: 
می نویسم، می نویسم برای گریه هایت 

برای طعنه های مردمی که درکی از 
عشــق ندارند، برای زخم زبان های کسانی 

 که غیرت را نمی فهمند
پاینده باش ای مرد کوچک 

از این پس مرد خانه تویی
مرد باش، مثل بابا .

بــرای عاقبت بخیری و آرامش قلب فرزندان شــهدا و هدیه به ارواح طیبه 
شهدا صلوات 

و  پلوراليسم  رحمانی!  اسالم 
جامعه چنــد صدايی و عناوين به 
که مدت هاست  ديگر  زيبای  ظاهر 
برخی از شخصيت ها و جريان های 
خاص طرح می کنند! اســالمی که 
حتی با اســتناد به آيــات قرآن 
عمل  در  اما  می شود؛  مطرح  کريم 
از جامعه و  به دنبال دين زدايــی 
تحميل سکوالريسم بر نظام اسالمی 
هســتند، در افهام مردم به ويژه 
نسل های جوان سؤاالت و شبهاتی 
را به وجود آورده است! مسئله ای که 
نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در جمع علمای 
پاسخ  بر ضرورت  مازندران  استان 
به آنها تأکيد کرده و گفته اســت 
تبيين  برای  امروز روحانيت شيعه 

اين مسئله بايد وارد ميدان شود. 
تقارن ایام فاطمیه با ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایجاب می کند 
به ابعــاد حماســی زندگی حضرت 
زهرا)س( و انقالبی که ایشــان ایجاد 
کردنــد، بیش از پیــش توجه کنیم. 
مــا وظیفــه داریم بر ایــن بخش از 
اســالم)س(  پیامبر  زندگی دخــت 
تمرکز کنیم، نه تنها گریه بر مصیبت 
ایشان! همان گونه که ما در ایام عزای 
می گوییم  حسین بن علی)ع(  حضرت 
در کنار بیان عظمت اقامه عزای امام 
حسین)ع( باید حســینی زیستن را 

بازگو کنیم و بیاموزیم. 
امروز باید این ســؤال را مطرح 
کنیم که حضرت زهرا)س( چه کرد 
که عصاره هســتی، حضرت بقیه اهلل 
اعظم می فرمایند: من شاگرد حضرت 
زهرا)س( هستم؟ می فرمایند من برای 
اینکه جهان را از عدل و داد پر کنم، 
به حضرت زهرا)س( اقتدا می کنم. از 
فاطمه)س( الگو می گیرم. معنای این 
تعابیر چیســت؟ البته طبق روایات 
اســالمی حضرت زهــرا)س( حجت 
همه امامان هستند و سؤال این است 
که مگر ایشان در عمر کوتاه خود چه 
کردند که الگو و حجت همه هستند؟
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( 
می دانست بزرگ ترین دغدغه انبیا و 
مصلحان ماندگاری دین و مکتب شان 
اســت. تمام انبیاء دیــن را به مردم 
عرضه و مــردم را هدایت کردند؛ اما 
ایمان و پیروی مردم ماندگار نشــد! 
دغدغــه حضرت زهــرا)س( این بود 
که اسالم، همان گونه که پیامبر)ص( 
بــرای مــردم آورده بــود، بدون کم 
و کاســت انحراف و بدعــت ماندگار 
شود، حضرت فاطمه)س( می دانست 
در ماجرای ســقیفه ایــن تنها حق 
علی بن ابی طالب)ع( نیست که تضییع 
می شود؛ بلکه این اسالم است که در 
معرض تحریــف و بدعت قرار گرفته 
است! در ماجرای مسجد نیز، حضرت 
زهرا)س( از فدک مالی دفاع نکرد، از 
اسالم دفاع کرد! حضرت فاطمه)س( 
نشان داد، برای حفاظت و صیانت از 
دین خدا بایــد همه چیز را فدا کرد! 
در این اقدام، حضرت زهرا)س( همان 
منطقی است که در قیام عاشورا وجود 
داشت، وقتی دین خدا به خطر افتاد، 
دیگر حفظ جان خود، جان فرزند و... 
هیچ معنایی نــدارد، باید برای دین 

فداکاری کرد.
اما اوج معرفت حضرت زهرا)س( 
بــرای دفاع از والیت این اســت که 
منتظر فرمان ولی نمی ایستد! در دفاع 
از والیت پیشگام می شود، همان گونه 
که ملت ایران در نهم دی ماه ســال 
1388 برای دفــاع از والیت منتظر 
حکم و دســتور و فراخوان نماندند و 

خودجوش به صحنه آمدند.

مأمويت روحانيت شيعه
ما زهرای اطهر را این گونه باید 
نگاه کنیم، این بحث بســیار مفصلی 
اســت؛ اما با توجه به همین توضیح 
مختصر می خواهم وارد بحث مأموریت 
مهم روحانیت شــیعه شــوم. یکی 
از مهم تریــن مأموریت های ما دفاع 
همه جانبه و جانانه در همه عرصه ها 
از دین خداست! ما مبین دین، مجری 
دین و مدافع دین هســتیم! ما سرباز 
دین هستیم. معنای سربازی دین این 
اســت که هر کجا ما مشاهده کردیم 
دین در خطر است، سر می دهیم و آبرو 
می دهیم؛ اما دین نمی دهیم، دین را 
حفظ می کنیم. همان گونه که حضرت 

عباس)ع( یاد ما داد و روحانیت شیعه 
در طول تاریخ این افتخار را داشته و 

سپر بالی دین بوده است.

با دين
 به جنگ دين رفتن!

یکی از موضوعاتی که دشمن به 
دنبال آن است و روحانیت باید در برابر 
آن بایستد، تحریف حقیقت دین است. 
از دین علیه دین استفاده کردن است، 
با قرآن به جنــگ قرآن رفتن! اینجا 
جایی نیســت که بخواهیم مالحظه 
کنیم! اینجا باید ایستاد... آقایان، درباره 
حجاب هرچه می خواهید بگویید، اما 
حرف خودتان را از زبان قرآن نگویید! 
حرف خودتان، حرف خدا و پیغمبر جا 
نزنید. می خواهید مذاکره کنید بروید 
مذاکره کنید؛ اما مدعی نشوید که این 

توصیه قرآن است...
به تازگی عده ای درباره موضوع 
حجــاب، آزادی و... به آیات »ال إِْکراَه 
ا  ِبیَل إَِمّ یِن« و »إِنَّا َهَدیَْناُه الَسّ فِی الِدّ
ا َکُفوراً« استناد می کنند،  َو إَِمّ َشاِکراً 
اینجا، جای سکوت نیست! باید جلوی 

انحراف ایستاد.
قــرآن به ما یاد داده اســت که 
انسان افزون بر آزادی تکوینی، آزادی 
دیگر هم دارد؛ از جمله آزادی انسانی، 
انســان به منزله موجودی که در این 
عالم خلق شده، آزاد است که دین را 
بپذیرد یا نــه! خداوند می گوید دین 
امر قلبی اســت، نمی شود کسی را به 
زور دین دار کرد. والیت تکوینی خدا 
اختیاری نیست؛ اما از والیت تشریعی 
خدا تنها کســی بهره می برد که خدا 
را بپذیرد، لذا در قــرآن می خوانیم: 
َن  »اهللُ َولُِيّ الَِّذیــنَ آَمُنوا یُْخِرُجُهم ِمّ
ُلَماِت إِلَــی الُنّوِر َوالَِّذیــَن َکَفُروا  الُظّ
َن الُنّوِر  اُغوُت یُْخِرُجونَُهم ِمّ أَْولَِیاُؤُهُم الَطّ

ُلَماِت« إِلَی الُظّ
انســان در اصــل ورود به دین، 
مختار است؛ بر همین اساس خداوند 

به پیامبر)ص( هم در قرآن می فرماید: 
ٌر لَْســَت َعلَْیِهْم  ْر إِنَّما أَنَْت ُمَذِکّ »َفَذِکّ
ســوِل ااِّل  بُِمَصْیِطــٍر«؛ یا »َما َعلَی الَرّ
الَبــالُغ«، اما برخی افراد از این آیات، 
سکوالریســم برداشــت می کنند و 
پیامبر فقط منبری است،  می گویند 

فقط می تواند تذکر دهد!!!

ادبيات درون دينی
 و ادبيات برون دينی

در پاسخ به چنین برداشت های 
خالفی باید گفت، این ادبیات، ادبیات 
برون دینی اســت، یعنی برای دیندار 
شدن نمی شود کسی را مجبور کرد؛ 
اما وقتی وارد دین شــوید دیگر آیات 
آزادی این نیست. برای جامعه دینی 
و برای مؤمن آیه دیگری وجود دارد، 
»َوَما َکاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍۀ إَِذا َقَضی 

اهللُ َوَرُسولُُه أَْمًرا أَْن یَُکوَن لَُهُم الِْخَیَرُۀ 
ِمْن أَْمِرِهْم«؛ می بینید که به صراحت 
در قرآن آمده است،  آنجا که خداوند 
امری بدهد، برای مــرد و زن مؤمن 

اختیاری وجود ندارد.
می توان میان ایمان و بی ایمانی 
انتخــاب کرد؛ اما اگر مؤمن شــدی، 
دیگر باید به لوازم و چارچوب های آن 
پایبند باشــی، البته این معنا تنها به 
دین محدود نیست و در همه شئون 
زندگی انســان وجود دارد، هر کسی 
وقتی در یک مجموعه استخدام شد، 
وارد یک فرایند شــد، باید ضوابط آن 

را بپذیرد و به آن عمل کند.
خداوند در آیه 65 ســوره نســا 
می فرمایــد: »َفاَل َوَربِّــَک اَل یُْؤِمُنوَن 
ُموَک فِیَما َشــَجَر بَْیَنُهْم  َحَتّــی یَُحِکّ
ا  ثَُمّ اَل یَِجُدوا فِي أَنُْفِســِهْم َحَرًجا ِمَمّ
َقَضْیَت َویَُســلُِّموا تَْســلِیًما« خداوند 
قســم می خورد، آن هم چه قسمی؟ 
قسم به شــمس و قمر، قسم به لیل 
و نهار. قســم به زیتون و تین نیست، 
قسم به خود خداوند است! قسمی تا 
این حد محکم، پس از چنین قسمی 
می گوید: آنان کــه می گویند ایمان 
آورده اند، ایمان ندارند مگر اینکه در هر 
اختالفی ـ اینجا اطالق دارد بر هر نوع 
اختالفی، سیاسی، اجتماعی و...ـ تو را 
حکــم بگیرند و نه تنها از هر حکمی 
که تو صادر کردی تبعیت کنند؛ بلکه 
باید در دل و جان شان نیز از حکم تو 

راضی باشند.
یعنی حتی اگر کسی در دلش از 
حکم ولی خدا ناراضی باشد؛ ولو اینکه 
بر زبان هم نیاورد، خدا قسم خورده که 
بی دین است! آن کسی مؤمن است که 
»َویَُسلُِّموا تَْسلِیًما« باشد، معنای آزادی 

در جامعه دینی این است! 
چه کســی گفته جامعه دینی 
را می شــود همین طــوری یله و رها 
بگذارید، هر که خواست هر کاری بکند 
و هر چه را که خواســت تبلیغ کند؟ 
نخیر، چنین نیست. ادبیات اسالم این 
نیست. امروز می گویند حجاب را آزاد 
کنید، بی تردید فردا خواهند گفت در 
کنار کانال قرآن، شــبکه های مبتذل 
و مشــروبات و... را هم داشته باشیم! 
عزیزان باید مواظب باشیم و نگذاریم 
برای ما اسالمی، مانند مسیحیت در 

غرب بسازند.

تفاوت نبوت
 و واليت حضرت محمد)ص(

به تعبیر دیگر، خداوند به حضرت 
محمد)ص( دو حکم داده اســت، هم 
حکم نبــوت و هدایــت و هم حکم 
والیت. امام صــادق)ع( می فرمایند، 
امام اول ما پیامبر است. در قرآن هم 
ویژگی های این دو آمده است که به آن 
اشاره خواهم کرد. قرآن درباره حکم 
پیامبری حضــرت محمد)ص( چهار 
ویژگی برشــمرده و در حکم والیت 
پیامبر)ص( هــم چهار خصوصیت را 

بیان کرده است.
پیامبــر  نبــوت  ویژگی هــای 
اســالم)ص( عبارت است از؛ ویژگی 
اول. »ُقْل یَا أَیَُّها الَنّاُس إِنِّي َرُسوُل اهللِ 
إِلَْیُکــْم َجِمیًعا«)اعراف، 158( طبق 
این آیه یکی از ویژگی های نبوت این 
است که همه مردم مخاطب او هستند. 
ویژگی دوم نبی را باید از آیه »َما َعلَی 
ســوِل ااِّل الَبالُغ« و آیات مشابه که  الَرّ
خوانده شد استنباط کرد؛ به این معنا 
که پیامبر پیک و پیام رسان خداست. 
انذار و تبشیر می دهد، یا به تعبیر دیگر 
نبوت مقام دعوت است و ابالغ. ویژگی 

ســوم خاتمیت حضرت محمد)ص( 
است، ایشان کامل ترین و جامع ترین 
و آخرین پیام خداوند را آورده است. 
ِسرِّ خاتمیت حضرت محمد)ص( هم 
در این اســت که پیامی باالتر از پیام 
اسالم از سوی خدا برای بشر نیست. 
بر اساس این، نیازی به پیامبر دیگری 
نیست و ویژگی چهارم هم قرآن است.
اولین ویژگــی  والیت حضرت 
محمد)ص(، ولی بودن ایشان است؛ 
اما این والیت بر چه کســانی است؟ 
اینجا دیگر نمی گوید مردم و از تعبیر 
»ناس« استفاده نمی کند، می گوید؛ 
ِبُيّ أَْولَی بِالُْمْؤِمِنیَن ِمْن أَنُْفِسِهْم«؛  »الَنّ
ولی کسانی است که ایمان آوردند. 
ویژگی دوم والیت پیروان آن هستند، 
قرآن به چه کسانی می گوید باید از 
حضرت محمــد)ص( پیروی کنید؟ 
»یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا« ای کسانی که 
َوأَِطیُعوا  ایمان آوردید، »أَِطیُعوا اهللَ 
ُســوَل َوأُولِي اْلَْمــِر ِمْنُکْم«؛ این  الَرّ
مؤمنان هستند که مکلف به پیروی 
و دنباله روی از حضرت خاتم االنبیاء 
هســتند. بــه این معنا کــه والیت 
پیامبر اسالم تنها منبر رفتن نیست، 
بلکه بر شئون زندگی مؤمنان سلطه 
دارد. شــاید یکــی از علت هایی که 
شــأن والیت از نبوت باالتر اســت، 
همین باشــد که نبــی پیک خدا و 
امام قائم مقام خداوند است. ویژگی 
ســوم، امتداد داشتن امامت پس از 
همان  اســت،  محمد)ص(  حضرت 
قرآن که می فرماید پیامبر نبی  خاتم 
است، می فرماید حضرت محمد)ص( 
آخرین امام نیست. البته این ادامه دار 
بودن امامت و والیت سر و رمزی دارد 
که عبارت است از اینکه پیامبر)ص( 
وقتی پیامش را آورد، کارش را انجام 
داد و مأموریتش به پایان رسید، اما 
امــام به عنوان رئیس و مدیر جامعه 
اســالمی کارش پایانی نــدارد و تا 
جامعه هســت، باید رهبر هم باشد. 

ُکُم اهللُ َوَرُسولُُه َوالَِّذیَن آَمُنوا«  »إِنََّما َولُِیّ
شما می دانید که این »والذین آمنوا« 
بر عام بودن ایــن آیه داللت دارد و 
نشان دهنده ضرورت وجود همیشگی 
والیت بر جامعه اســالمی است. به 
تعبیر دیگر، والیت منحصر به پیامبر 
اسالم نیست و پس از ایشان نیز باید 
ادامه یابد. خصوصیــت چهارم این 
است که همان گونه که حاصِل شأن 
نبوت رســول خدا قرآن بود، حاصل 
شأن والیت حضرت محمد)ص( نیز 
امامت اهل بیت)ع( اســت؛ چنانکه 
حضرت در حدیث ثقلین می فرماید: 
حقیقت دین دو چیز اســت، آنچه 
حاصل نبوت من است، قرآن و آنچه 
حاصل والیت من است، امامت اهل 
بیت)ع( است که اینها قابل تفکیک 
نیستند. دقت کنید، رسول خدا)ص( 

نگفتند جداشان نکنید، فرمودند، جدا 
نشدنی است. 

حاال شــاید برخی بپرسند که 
مگر ایــن دو را از هم جدا نکردند؟ 
جواب این است که بله، در ظاهر جدا 
کردند؛ اما در باطن امر این است که 
قرآنی که از والیت جدا شــد، دیگر 

قرآن نیست.

جوشش رگ غيرت 
حوزه های علميه

عزیزان، ما به عنوان روحانیت 
شــیعه باید مراقب تفســیرهای به 
رأی از آیات قرآن باشیم. آیات قرآن 
تعارض و تضاد نــدارد...؛ اما باید به 
جای خود به کار بروند، چنانکه دیدید 
آقای بازرگان از این آیات استفاده کرد 
و  گفت آقایان علما، شما مسلمان تر 
هستید یا پیامبر اسالم)ص(؟ قرآن 
به پیامبر گفته اســت بــرو بر منبر 
ســوِل ااِّل  و ارشــاد کن! »َما َعلَی الَرّ
الَبــالُغ«! آن آقای ســروش آمد و 
گفــت: آقای بــازرگان حرف خوبی 
زدی که دین وارد سیاست نشود، اما 
تو تنها به یک آیه استناد کردی، با 
آیات دیگر چه می کنی؟ برای »و ََما 
َکاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍۀ« چه پاسخی 
داری؟ آیات با هــم تعارض دارد! و 

قرآن پارادوکس دارد!
نخیر آقــا،  هیچ تعارضی وجود 
نــدارد، تفاوت در منطــق و جامعه 
مورد خطاب اســت! برخی در مورد 
عموم مردم و در شأن نبوت حضرت 
محمد )ص( و برخی درباره مؤمنان 
و در شأن والیت حضرت محمد )ص( 
اســت. در مورد آزادی هم چنانکه 
گفته شد، همین مسئله صادق است 
و ادبیات درون دینی و برون دینی در 
آیات وجود دارد. وقتی غیر مسلمانان 
را خطاب می کند، می گوید: »ال إِْکراَه 
یِن«، اما وقتی شــد جامعه  فِــی الِدّ
دینی و جمهوری اســالمی، ماجرا 
فرق می کند. آنجا آیه شما »َوَما َکاَن 
لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍۀ إَِذا َقَضی اهللُ َوَرُسولُُه 
أَْمًرا أَْن یَُکوَن لَُهُم الِْخَیَرُۀ ِمْن أَْمِرِهْم«، 
رگ غیرت حوزه علمیه و علما باید 
در جاهایی از این دست که با آیات 
دین بازی می شود، به جوش بیاید. 
نگذاریم با استناد به قرآن به جنگ 
قرآن بروند! این بدترین فساد است 
که به اســم اســالم، به اسم اصالح 
جامعه در ذهن بچه های ما شــبهه 
ایجاد می کنند! و مصداق بارز آیه »و 
َإَِذا قِیَل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فِي اْلَْرِض َقالُوا 
إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن« است. باالی منبر 

باید اینها را بگوییم.

فراخوان  جهاد اکبر
معظم  رهبــر  همان طــور که 
انقالب می گوینــد، دعوای آمریکا با 
ما سر مســئله هسته ای نیست، سر 
موشک ها و حقوق بشر نیست، آمریکا 
می خواهــد دین مــا را از بین ببرد، 
»الِْفْتَنُۀ أَْکَبُر ِمــَن الَْقْتِل  َواَل یََزالُوَن 
ِدیِنُکْم  َعْن  وُکْم  یَُرُدّ َحَتّی  یَُقاتُِلونَُکْم 
إِِن اْســَتَطاُعوا«؛ من از شما خواهش 
می کنم این آیات را بر منبرها بخوانید. 
ما در پاســخ به شبهات و برای حل 
مشکالت کشور هیچ مشکلی نداریم؛ 
اما باید به میدان بیایید. عزیزان من، 
آمریکایی هــا و برخی دنباله آنها در 
داخل می خواهند ما را به تسلیم وادار 
کنند، از بیرون دشمنی می کنند و در 
داخل کارشکنی می کنند. آمریکایی ها 
گفتند اگر نتوانیم انقالب اسالمی را از 
بین ببریم، خودمان از بین می رویم.

منظــور آنهــا از مــرگ انقالب 
اســالمی هم این است که جمهوری 
اســالمی و ملت ایران بپذیــرد آقا و 
کدخدای جهان آمریکاست و در برابر 
آنچه او می گوید تسلیم شود؛ به همین 
دلیل رهبر معظم انقالب موضوع جهاد 
کبیر را مطرح می کنند و از حوزه علمیه 
و علما انتظار می رود وارد این مبحث 
بشوند و مسئله را تبیین کنند. فقط آیه 
52 ســوره فرقان درباره جهاد نیست، 
مــا آیات فراوانی در این باره داریم که 
می گوید در برابر دشمن کوتاه نیایید، 
ُکُم  »َواَل تَْرَکُنوا إِلَی الَِّذیَن َظلَُموا َفَتَمَسّ
اُر َوَما لَُکْم ِمْن ُدوِن اهللِ ِمْن أَْولَِیاَء ثَُمّ  الَنّ
اَل تُْنَصُروَن«؛ همین یک آیه را در نظر 
بگیرید، که خداوند می فرماید تکیه بر 
دشمنان خودش آتش است و کسی که 
به دشمن تکیه کند، دیگر نباید از خدا 

انتظار یاری داشته باشد.

 نماينده ولی فقيه در سپاه با تبيين مأموريت  روحانيت شيعه، در جمع علما و روحانيون استان مازندران 

اجازه ندهیم با  قرآن به جنگ قرآن بروند

چه کسی گفته جامعه دينی 
را می شود همين طوری يله و رها 
بگذاريد، هر که خواست هر کاری 
بکند و هر چه را که خواســت 
تبليغ کند؟ نخير، چنين نيست. 
ادبيات اسالم اين نيست. امروز 
کنيد،  آزاد  را  می گويند حجاب 
بی ترديد فردا خواهند گفت در 
کانال قرآن، شــبکه های  کنار 
مبتذل و مشــروبات و... را هم 
داشــته باشــيم! عزيزان بايد 
برای  نگذاريم  و  باشيم  مواظب 
ما اسالمی، مانند مسيحيت در 

غرب بسازند

دشمن  که  موضوعاتی  از  يکی 
به دنبــال آن اســت و روحانيت 
بايد در برابر آن بايســتد، تحريف 
حقيقت دين اســت. از دين عليه 
با قرآن  دين استفاده کردن است، 
به جنگ قــرآن رفتن! اينجا جايی 
کنيم!  بخواهيم مالحظه  که  نيست 
درباره  آقايان،  ايستاد...  بايد  اينجا 
بگوييد،  می خواهيد  هرچه  حجاب 
اما حــرف خودتان را از زبان قرآن 
نگوييد! حرف خودتان، حرف خدا و 
پيغمبر جا نزنيد. می خواهيد مذاکره 
کنيد برويد مذاکره کنيد؛ اما مدعی 
نشويد که اين توصيه قرآن است...



 حسن ابراهيمی/ سیزدهمین 
جشنواره کتاب سال پاسداران اهل قلم 
با حضور فرماندهان و مسئوالن،  اهالی 
علم و ادب،  نویســندگان و شاعران در 
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 

حسین)ع( برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صبح صادق در 
این جشنواره سردار علی فدوی، معاون 
هماهنگ کننده سپاه  با بیان اینکه اگر 
شروط خداوند متعال رعایت شود حتماً 
وعده الهی تحقق می یابد، اظهار داشت: 
»انقالب اسالمی و ملت ایران به شروط 
خــدا پایبند بوده اند و خــدا به همین 
دلیل به وعده های خــود عمل کرده و 
پیروزی های انقالب اســالمی به همین 

دلیل است.«
معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: 
»دلیــل تحقق وعده الهی موفقیت های 
جمهــوری اســالمی ایــران در مقابل 
دشــمنان با وجود قابــل قیاس نبودن 
امکانات و تجهیزات دشــمنان با ایران 

است.«
وی با بیان اینکه مجموعه ســپاه، 
پاســدار انقالب اسالمی هستند، خاطر 
نشان کرد: »یکی از ابعاد وظایف سپاه، 
دفاع سخت و نظامی از کشور و انقالب 
است. سپاه در کنار دیگر نیروها هشت 
سال جنگ سخت را در دفاع مقدس و 
مقابله با آمریکا در خلیج فارس انجام داد؛ 
به همین دلیل همه فکر می کنند رویکرد 
اصلی سپاه مانند نیروهای مسلح دیگر 

کشورها است.«
سردار فدوی با تأکید بر اینکه سپاه 
وظایف گوناگونی، از جمله مقابله با جنگ 
نرم و فرهنگی برعهده دارد، تصریح کرد: 
»سپاه با قدرت در عرصه فرهنگی وارد 
عمل شــده و به دستاوردهای بسیاری 

رسیده است.«

وجه پر رنگ تر سپاه
وی وجه دینی، اعتقادی و فرهنگی 
سپاه را بسیار پررنگ تر از وجه نظامی و 
امنیتی آن دانست و گفت: »ظرفیت سپاه 
و بسیج در حوزه فرهنگی و تدوین کتاب 
بسیار باال اســت؛ اما باید با ساماندهی 
توان و ظرفیت های موجود در ســپاه، 
بتوان آثار فاخر و در تراز انقالب اسالمی 

تدوین کرد.«
معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان 

اینکه انقالب ما بــه جایگاه و تکیه گاه 
محکمی در چهل سالگی رسیده است، 
تصریح کرد: »در این چهل سال دشمنان 
انقالب اســالمی از هر توطئه و نیرنگی 
اســتفاده کردند و همه تــوان خود را 
برای مقابله با انقالب اســالمی در ابعاد 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و رسانه ای 
به کار گرفتند؛ اما شــرایط امروز کشور 
به هیچ عنوان با ابتدای پیروزی انقالب 
اســالمی و پس از جنگ تحمیلی قابل 

قیاس نیست.«
سردار فدوی در پایان گفت: »ما در 
این ایام به تحقق یکی از وعده های امام 
خمینی)ره( که بر اساس آیات قرآن کریم 
است، یعنی رســاندن انقالب به دست 
صاحب اصلی آن، امید بیشتری داریم.«

قرن غلبه اراده ملت ها
ســردار محمدرضا نقدی، معاون 
فرهنگی و اجتماعی ســپاه نیز در این 
جشــنواره گفت: »خداوند اراده را برای 
اداره جامعه به انســان ها داده اســت؛ 
ولی در جوامع امــروزی چنین چیزی 
نمی بینیم. یک ملت می ترسد و قدرت 

را به یک زورگو واگذار می کند.«
وی ادامــه داد: »امام خمینی)ره( 
قــرن حاضر را قرن غلبــه اراده ملت ها 
دانســتند. در واقع، انقالب اسالمی آمد 

تا سلطه گری را تمام کند.«
سردار نقدی با اشاره به توطئه های 
ابتدای  از  انقالب اســالمی  دشــمنان 
پیــروزی انقالب تــا به امــروز، افزود: 

»دشمنان ما با توطئه های فراوان تالش 
کردند انقالب را از مسیر خود دور کنند 
و برای این امر، ترور، تحریم و جنگ به 
راه انداختند؛ اما امروز ملت های جهان از 
آنها دیگر نمی ترسند و ملت مظلوم یمن 
و غزه مقابل همه دشمنان ایستاده و هیچ 

ترسی از آمریکا ندارند.«
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه 
با اشــاره به تغییر رویکرد دشمنان در 
سطح جهان، گفت: »امروز ابزار دشمن 

در جنگ با ملت ها، فرهنگی است.«

مبنای فرهنگ غرب 
وی با بیان اینکه دشــمنان برای 
گسترش جهل، از رسانه، فیلم و کتاب 
استفاده می کنند، تصریح کرد: »آنها با 
گسترش فرهنگ لیبرالیسم 2٠٠ سال 
بر جهان تسلط داشتند؛ اما امروز دیگر 
این تفکر شکســت خــورده و محصول 
پیاده ســازی تفکر لیبرالیسم در غرب 
تعطیلی چندیــن روزه دولت آمریکا و 
تأسیس وزارت »تنهایی« و »گرسنگی« 

کابینه تراز  بود.«
سردار نقدی با اشاره به اینکه ملت 
ما نقطه امید آزادی خواهان جهان است 
که توانسته در این ٤٠ سال آمریکا را به 
زیر بکشد، اضافه کرد: »آمریکا در همه 
شاخصه های قدرت افول کرده و انقالب 
اسالمی در همه شاخصه ها تقویت شده 
و کارنامه بسیار پر افتخاری داشته است؛ 
این در حالی است که ملت ما یک لحظه 
بــدون تهدید، فشــار، تحریم، جنگ و 

تهاجم فرهنگی نبوده است.«

نيازمند آگاهی بخشی
معاون فرهنگی سپاه در پایان گفت: 
»برای اینکه بتوانیم این مسیر را همچنان 
با افتخار ادامه دهیم، بیش از هر زمانی 
نیازمند آگاهی و آگاهی بخشــی بوده و 
ســپاه در این مسیر نقش بسیار مهمی 

بر عهده دارد.«

جشنواره سيزدهم با 40۱ اثر
ســردار محمدعلی آســودی در 
ابتدای این همایش گفت: »سیزدهمین 
جشنواره پاســداران اهل قلم در حالی 
اجرا می شود که امروز از مجموع 35٠٠ 
پاســدار اهل قلم ســپاه که ساماندهی 
و شناســایی شــده اند، پس از فراخوان 
29٠ پاسدار اهل قلم با ٤٠1 اثر در این 

جشنواره شرکت کردند.«

تأکيد بر کيفيت
وی با اشــاره به اینکه تعداد آثار 
ارسالی از نظر کمی خوب و قابل قبول 
است، افزود: »کتاب ها پس از دریافت و 
ثبت بــرای داوری در اختیار داوران هر 
بخش قرار گرفت و امسال بنای ما این 
بود که سختگیری ها را در زمینه کیفیت 

کتاب ها در داوری آثار افزایش دهیم.«
آسودی برگزاری نمایشگاه دائمی 
از آثار پاســداران اهل قلم در منطقه ای 
از مرکز تهران را از برنامه های اولویت دار 
دانســت و در ادامه گفت: »ما توانستیم 

تعــداد زیادی جلســات تخصصی نقد 
کتاب های پاســداران اهل قلــم را در 
دانشــگاه های گوناگون برگزار کنیم و 
سعی کردیم استادانی که کتاب برای نقد 
در اختیار آنها قرار می گیرد، با موشکافی 

دقیق اقدام به نقد کتاب ها کنند.«
وی ادامه داد: »یکی از دغدغه های 
مهم مجموعه پاسداران اهل قلم دیدار 
با رهبر معظم انقالب است تا بتوانیم این 
مجموعــه عظیم ظرفیت فرهنگی را به 
ایشان معرفی کنیم که برای این منظور 

نیازمند پیگیری فرماندهان هستیم.«

ادامه مسير رزمندگان با قلم
دفتر  رئیس  ســرهنگی،  مرتضی 
ادبیات مقاومت حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اسالمی نیز در این جشنواره به 

پشت تریبون رفت. 
وی بــا بیــان اینکــه قلم شــما 
پاســداران اهل قلم همان ادامه مسیر 
شــهدا و رزمنــدگان در دوران پس از 
جنگ تحمیلی اســت، اظهار داشــت: 
»شــما باید با این قلم انقالب اسالمی، 
دفاع مقــدس و ارزش های انقالب را به 

جهانیان معرفی کنید.«
ســرهنگی در پایان صحبت های 
خــود با بیان خاطــره ای از دوران دفاع 
مقدس، تأکید کرد: »به صراحت می گویم 
دشــمن بعثی نیروهای عراقی را درگیر 
یــک جنــگ اعتقادی با ما کــرده بود 
و ناشــناخته بودن رزمنــدگان ما برای 
عراقی ها برای من ـ که با خیلی از اسرای 
عراقی صحبت و مصاحبه کردم ـ مشهود 
بــود که وقتی پس از اســارت اخالق و 
منش رزمندگان و فرماندهان ایرانی را 
می دیدند، به طور کل متحول می شدند 
و امروز باید این ارزش ها به جهان منتقل 

شود تا جهان را متحول کند.«
گفتنی اســت، در این همایش از 
زحمات مرتضی سرهنگی، رئیس دفتر 
ادبیات مقاومت حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اسالمی قدردانی شد. خاطرنشان 
می شود در انتهای این مراسم، منتخبان 
اول تا ســوم هر بخش معرفی و از آنها 
تقدیر شــد که در این میان می توان به 
کســب رتبه دوم در حوزه کتاب های با 
موضوع اعتقادی از سوی حجت االسالم 
والمســلمین حاجی صادقــی، نماینده 

ولی فقیه در سپاه اشاره کرد.

 نیروهای فرهنگی
سپاه  عليرضا جالليان/   
پاســداران انقــالب اســالمی در 
حالی که 39 ســال و چند ماه از 
تأسیســش می گذرد، با مأموریت 
اصلی صیانت و پاسداری از انقالب 
اسالمی توانسته پرکننده خأل های 
بسیاری برای کشور باشد. در واقع، 
قانون اساسی جمهوری اسالمی در 
تعریفی که از سپاه ارائه داده است، 
دســت این مجموعه را در اجرای 
مأموریت اصلی اش بازگذاشــته تا 
ذیــل قوانین جمهوری اســالمی 
ایران هر آنچــه از عهده اش برای 
صیانت از انقالب اسالمی برمی آید، 
انجام دهد. بر این اساس، سپاه در 
روزهای اول تشــکیل با توجه به 
نیاز امنیتی وارد موضوع امنیت و 
فعالیت های اطالعاتی شد، دوران 
دفــاع مقدس به ســپاه محوریت 
نظامی داد، در دوران بازســازی و 
سازندگی سپاه افزون بر مأموریت 
نظامی مأموریت هــای عمرانی را 
هــم برعهده گرفــت، همین طور 
بصیرت افزایی،  سیاسی  مأموریت 
مأموریــت فرهنگــی مقابلــه با 
جنگ نــرم و مأموریت اجتماعی 
با  اجتماعی  آســیب های  کاهش 
رویکرد محرومیت زدایی به عنوان 
نیازهای اساســی انقالب اسالمی 
و کشــور جمهوری اسالمی جزو 
عناوین مأموریتی ســپاه شد. اما 
در این میــان نمی توان یک نکته 
را از نظر دور داشــت و آن اینکه، 
پاســداران انقالب اسالمی اگرچه 
همواره ســاختار و ســازمان خود 
را متناســب با مأموریت ها تنظیم 
کرده انــد، اما خود همــواره جزو 
نیروهای فرهنگــی و هنری بوده 
و هیچ گاه از فعالیت های فرهنگی 
در مأموریت ها، جدای از مأموریت 
فرهنگی خود در جنگ نرم، غافل 
نبوده انــد. اهالی قلم، هنرمندان و 
شاعران ســپاه منحصر به زمانی 
نیســتند که ســپاه در حوزه های 
فرهنگی و هنری مأموریت برعهده 
گرفــت؛ بلکه ماهیــت نیروهای 
انقالب یک ماهیت فرهنگی است 
و روحانیت و پاسداران در جایگاه 
خواص نیروهای انقــالب در این 
امر پیشــتاز بوده اند. در آســتانه 
دهه فجــر چهل ویکــم انقالب و 
چهل ســال پس از پیــروزی آن 
یکی از افتخارات ســپاه این است 
که جشنواره پاسداران اهل قلم و 
کنگره فرهنگ و هنر ســپاه را در 
حالی برگزار می کند که تولیدات 
فرهنگی و هنری پاسداران نه تنها 
می توانــد نیازهای درون ســپاه و 
حتی نیروهای مسلح، بلکه نیازهای 
بسیاری از دستگاه ها و سازمان های 
کشــور را برطرف کند و البته این 
تنها توان پاسداران است و با افزودن 
توان بسیج به عنوان بدنه مردمی 
انقالب اسالمی، این توان ده ها برابر 
می شــود. از افتخارات مهم سپاه 
در جشــن چهلمین سال پیروزی 
انقالب یکی همین نیروهای نخبه 
نویسندگان،  فرهنگی در ســطح 
شاعران، هنرمندان، مدیحه سرایان 
و... است. پاســداران و بسیجیان 
اگرچه دیر زمانی نیســت که پا به 
عرصه هنر نهاده اند، اما حرف های 
بسیاری برای گفتن دارند. همه این 
اقدامات و دستاوردهای فرهنگی و 
هنری سپاه در کنار تخصص های 
دفاعی ـ امنیتــی نیرویی خالق از 
سپاه ســاخته است که خار چشم 

دشمنان نظام است.
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همسر شهيد منصور )ناصر( مسلمی سواری

پرسید فرزندانم مهم ترند یا حضرت زینب؟!
منصور  محمودی /  زينب   
)ناصر( مسلمی ســواری از مدافعان 
زینب)س(  حرم حضــرت  اهوازی 
اســت که 2٠ آبان 1392 همزمان 
با روز عاشــورا در حلب ســوریه به 

شهادت رسید.
فرحه شریفی )همسر شهید( 
می گوید: »همسرم سال 136٠ در 
دشــت آزادگان به دنیا آمد. ســال 
13۷9 به همراه خانواده اش به اهواز 
مهاجرت کرد. ســال 1381 ازدواج 

کردیم و چهار فرزند حاصل زندگی مشترک مان است. پدر همسرم بازنشسته 
سپاه بود. ناصر کارگر شرکت بازیافت بود و گاهی رانندگی می کرد. بیشتر در 
بسیج فعالیت داشت. به من و خواهرم سفارش می کرد برای اسالم و حجاب 
حضرت زهرا)س( تبلیغ کنیم. اولین هدیه ای که پس از عقد به من داد کتاب 
»حجاب« اســتاد شــهید مرتضی مطهری بود. ناصر وقتی شنید سیدمهدی 
موســوی اولین شــهید مدافع حرم اهواز در سوریه به شهادت رسید، حال و 
هوایش عوض شد. هر شب برای نماز شب و استغفار بیدار می شد. وام هایش 
را تصفیه کرد تا بدهی نداشته باشد. گفتم ناصر مشکل چیست؟ به من بگو، 
همسرم گفت: فرحه دنیا برایم کوچک شده است. منظور ناصر را نمی فهمیدم! 
ناصــر برای خودش لباس نو خرید. برای بچه هــا کتاب گرفت. یک روز آمد 
گفت، مامان علی من با دوستم آقای حسینی به مشهد و زیارت امام رضا)ع( 
می روم. گفتم ناصر بچه ها کوچک هســتند. بنیامین شیرخوار است، در این 
گرمای خوزستان ما را تنها نگذار. دلم می گوید از این سفر برنمی گردی! وقتی 
این حرف را زدم شوق و اشتیاق را در چشمانش دیدم؛ ولی نمی دانستم شوق 
شهادت دارد. وقتی می رفت، گفت مامان علی حاللم کن. گفتم من جز خدا 
کســی را ندارم. ناصر گفت یک خواهش دارم دخترم را زینبی و پسرهایم را 
بسیجی تربیت کن. تعجب کردم. وقتی به مشهد رفت تا 21 روز بی خبر بودیم. 
همه جا زنگ زدم. فکر کردم تصادف کرده اســت. بچه ها بی تابی می کردند. 
محرم شده بود و در مراسم روضه امام حسین)ع( شرکت کردیم. دلم شکست، 
گفتم یا امام رضا)ع( مرا از این بی خبری و انتظار نجات بده. ناصر همان روز 
زنگ زد. نمی دانســتم خوشحال باشم یا ناراحت. ناصر گفت تماس گرفتم تا 

صدای بچه ها را بشنوم. 
گفتم کجایی؟ گفت: ســوریه! گفتم بسم اهلل! مگر سوریه چه خبر است؟ 
سال 1392 هنوز دفاع از حرم محرمانه بود و خیلی ها خبر نداشتند در سوریه 
چه خبر است. ناصر دوباره زنگ زد. می دانستم برای بچه ها از جانش می گذرد. 
گفتم بنیامین کلیه هایش عفونت کرده است. آن لحظه حرفی زد که تا آخر 
عمرم شــرمنده حضرت زینب)س( هستم. همیشه می گویم کاش 1٠ فرزند 
داشتم، همه را خاک پای بی بی زینب)س( کنم... ناصر گفت مامان علی بچه 

ما عزیزتر است یا حضرت زینب)س(. تا آن لحظه خواب بودم. 
دیگر همسر، جوانی و بچه ها برایم مهم نبودند. تنها چیزی که دیدم، امام 
حســین)ع( بود که می گفت »هل من ناصر ینصرونی«، از طریق دوستانش 
در تیپ فاطمیون عضو شــد و به ســوریه رفت. ناصر روز عاشورا در محاصره 
داعشی ها قرار گرفت و اسیر شد؛ آنها دستانش را بستند و پس از شکنجه به 
پیشانی اش تیر زدند. وقتی پیکرش را آورده بودند، صورتش سوخته بود. 2٠ 
آبان 1392 در روز عاشورا به شهادت رسید. پیکرش را ٤ آذر آوردند و پنجم 

آذر 1392 به خاک سپرده شد.«

فرمانــده ســپاه ایــالم* بود. 
می گفت امســال وقتی ایام اربعین 
توی مهران طوفان شــد و بچه های 
ســپاه بــا خبر شــدند، بــا اینکه 
مهمان های عالی رتبه از فرماندهان 
ســپاه داشــتیم و خیلی ها میزبان 
همکاران استان های دیگه در منزل 
بودند، امــا همه بچه ها از مهمان ها 
خداحافظی کردند و با هر وسیله ای 
که شــد خودشــون رو بــه مهران 
رســوندند که بتونند وضعیت رو به 
حالت عادی برگردونند. ســال قبل 
هم که زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد،  
به همین شکل بود، همه بچه ها برای 

کمک رفتند. 
ســيدصادق  ســردار   *
حســينی فرمانده سابق سپاه 

حضرت اميرالمؤمنين)ع( 

 آماده به خدمت

سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: در حفظ منافع خودمان ممکن است رویکرد آفندی داشته باشیم تا اجانب با مشاهده آثار و شواهد آن، فکر تجاوز به کشورمان 
را از سر بیرون کنند. بر اساس آموزه های اسالم و آرمان های جمهوری اسالمی ایران، قصد تجاوز و تهاجم نداریم، چون در راهبرد های کالن کشور ما راهبرد دفاعی به معنای این است که از 

استقالل و تمامیت ارضی و منافع ملی کشور و ملت ایران دفاع کنیم، نه اینکه در رویکرد های سطح عملیاتی و تاکتیکی صرفاً دفاعی و منفعالنه عمل کنیم.

 رویکرد 
آفندی

نقطه سرخط

پاسداران خورشید

     

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

چشم اميد مردم به سپاه است
٠9٠3٠٠٠31٠1/ سه ماه پیش از طریق سایت پاسدار مطلبی را برای 
فرمانده محترم کل ســپاه در قســمت معاونت ارتباطات مردمی نوشتیم، اما 

هنوز جوابی نگرفته ایم، چرا؟
صبح صادق: مواردی که از سوی شما پيگيری شده، به معاونان 
فرماندهی يا دفتر فرماندهی ارجاع شــده  و نتيجه را به اطالع شما 

خواهيم رساند.
٠91٠٠٠٠٠٤23/ چرا مشاغل پاسداران در مناطق عملیاتی جزء مشاغل 

سخت برای بازنشستگی کمتر از 3٠ سال محسوب نمی شود؟
٠911٠٠٠٤988/ ای کاش دولتمردی در کشور پیدا می شد که عالوه 
بر عیدی کارمندان به فکر عیدی غیر شاغالن جویای کار هم بود یا از طریق 

یارانه جبران می کرد!
٠913٠٠٠563۷/ در بخش اخبار کوتاه نشریه »اخبار و تحلیل ها« دوم 
بهمن 9۷ درباره رتبه بندی ارتش ها گفته شده است، این رتبه بندی میان 136 
کشــور و رژیم صهیونیستی انجام شده، از دقت نظر تیم نگارنده در تفکیک 

کشورها و رژیم غاصب قدردانی می شود./ »نجفی« از کرمان 
٠913٠٠٠9512/ لطفاً نسبت به تبدیل عضویت افرادی که پیمانی وارد 

سپاه شده اند، فکری کنید. 
٠91٤٠٠٠۷٤62/ باالخره تکلیف ارشدیت تحصیلی چه شد، چرا اعمال 

نمی شود؟
صبح صادق: تبديل ارشديت يک مقطع تحصيلی در حال انجام 

است و با ارائه مدارک قابل پيگيری است.
٠915٠٠٠3٤6٠/ خواهشاً مسئوالن فکری به حال وام مسکن کارکنان 

بکنند، پرداخت کرایه خانه های سنگین بسیار سخت شده است.
٠916٠٠٠9618/ سعی کنید ترجمه آیات و روایات نوشته شود؛ چون 

گاهاً روزنامه زیر دست و پا می افتد.
٠918٠٠٠3659/ نوای ماهانه تا بیستم پاسخگوی همکاران عزیز بود، 
اما در حال حاضر تا بعد از واریز حقوق هم گاهی کار نمی کنه، به فکر سیستم 

دیگری باشید. 
٠918٠٠٠9۷۷3/ با توجه به سیاســت های چند سال اخیر درباره رشد 
جمعیت، آیا به نظر شما تقلیل مرخصی نوزاد به سه روز درست بود؟/ »کتابی« 

از کرمانشاه
٠919٠٠٠٤92٠/ متأسفانه، در فروشگاه های اتکا مشاهده می شود برخی 
خانواده ها با حجابی زننده حضور می یابند که این موضوع موجب دلســردی 

افراد حزب اللهی می شود.
٠99٠٠٠٠۷8۷3/ چرا وام مسکن پرداخت نمی شود؟

٠99٠٠٠٠8٤3٤/ لطفــاً پیگیر تبدیل عضویت خواهران بســیجی کد 
88 باشید.

٠92٠٠٠٠۷813/ اخیراً در مناطقی که داریم محرومیت زدایی می کنیم، با 
مردمی مواجه شدیم که از سپاه همه چیز را مطالبه می کنند و چشم امیدشان 
به ماســت، در حالی که این مطالبه باید از دولت باشــد. از این رو به نظر من 
سپاه عالوه بر محرومیت زدایی هایی که انجام می دهد، باید راهکارهای قانونی 

مطالبه گری از مسئوالن را هم به مردم بگوید./ »امیری« از تهران

روی خط

 عاشقانه ها در »رضای زهرا«
»رضای زهرا« کتابی اســت که ابراهیم زاهدی مطلق در سال 
138٤، در 25 فصل سرگذشت زندگی شهید محمدرضا دستواره را 
در قالب رمان از زبان خواهرش زهرا به رشته تحریر درآورده است. 
این کتاب که به همت نشــر شاهد به چاپ رسیده، ابعاد گوناگون 
فعالیت های انقالبی و زندگی خانوادگی شــهید دستواره را روایت 

کرده است.
 برشــی از کتاب »رضای زهرا« را درباره عالقه شــدید شهید 

محمدرضا دســتواره به همسرش »عاطفه« به روایت خواهر این شهید می خوانید: »بلندشو! گریه 
نکن؛ مثاًل تو مردی؛ پاسداری. چرا این جوری  زار می زنی؟

عاطفه از گریه های تو بهت زده اســت! باور نمی کنــد آدمی که در جبهه فرماندهی می کند، 
این گونه جلوی او به زمین بنشیند و گریه کند. باید برای او روشن شود که چرا؟ واسه چی گریه 

می کنی؟ هان؟ مگه بچه شدی؟!
عاطفه موهای تو را می گیرد و به آرامی سرت را از روی زانوش بلند می کند: نگاه کن چشماشو! 
بچه شده واسه من، داره گریه می کنه! به چشمان عاطفه خیره می شوی؛ اثری از دلتنگی نیست. 
انگار نه انگار یک ماه است که تو را ندیده! انگار نه انگار که عروس یک ماهه است که شوهرش از 
جبهه می آید. در چشمان او فقط پرسش و سؤال می بینی؛ پرسش از اینکه تو چرا گریه می کنی؟! 
پرسش آمیخته به حیرت و تعجب.« ماجرای جالب دیگری در کتاب وجود دارد و آن اینکه، وقتی 
شــهید دستواره سال 135۷ سرباز بود و تصمیم گرفت در رژه اي که به مناسبت روز تولد شاه در 
فارس برگزار می شود، فرمانده حکومت نظامي شهر را ترور کند، گلوله به سرهنگ کنار دست او که 
چیزی کمتر از هدف اصلی نداشت، برخورد و سبب به درک واصل شدن او شد. از این رو او را به اعدام 
محکوم کردند؛ اما تاریخ اجرای حکم 2٤ بهمن بود و موعد اجرای حکم در حکومت پهلوی نرسید.

در عملیات رمضان نیمه شب مشاهده کردم اکبر مشغول مناجات 
و نماز شب است. با صداي بلند گریه مي کرد. وقتي متوجه شد من او 
را مي بینم، از ســنگر بیرون آمد. مخفیانه دنبالش رفتم و در تاریکي 
دنبالش مي گشتم. باالخره اکبر را داخل بیل لودري یافتم که اتفاقاً 
بــه طرف قبله بود. در حال اقامه نماز و دعا بود. ناله و ضجه مي زد. 
این حالت کلي اکبر در نیمه شــب ها بود؛ ولي رفتارهای او در روز به 

گونه اي بود که کسي متوجه برنامه مناجات او در شب نمی شد؛ اصاًل اهل تظاهر نبود.
به نقل از اصغر رجايی، همرزم شهيد اکبر زجاجی

اکبر زجاجی فروردین ماه ســال 1338 در کاشــان متولد شد. دوران ابتدایی و متوسطه را با 
موفقیت پشــت ســر گذاشت و تحصیالت خود را در رشته نساجي دانشــگاه اصفهان ادامه داد. با 
اوج گیري انقالب به مبارزات خود شــدت داد و پس از وقوع انقالب فرهنگي که دانشگاه ها تعطیل 
شدند، به جهاد سازندگي رفت. با شروع جنگ تحمیلي در 22 سالگي از طریق سپاه راهي جبهه 
شــد و در خرمشــهر به دفاع از کشور همت گمارد. ســپس آبادان و بعد هم سوسنگرد. پس از آن 
راهی کردستان شد. آنجا مسئولیت دفاع از یکي از مناطق جنگي منطقه مریوان را برعهده گرفت. 
سپس با حاج احمد متوسلیان و شهید همت به خوزستان آمد و در تشکیل تیپ 2۷ حضور داشت. 
در علمیات های تیپ شــرکت کرد. پنج ســال و پنج ماه که در جبهه حضور داشت، طراح بسیاري 
از عملیات هــا بود. اکبر در عملیات پیروزمندانه خیبر پــس از تصرف جزیره مجنون و در یکي از 
پاتک هاي ســنگین عراق حضور داشت و عاقبت 21 اسفند ماه سال 1362 در پل طالئیه در کنار 
همرزمانش، از جمله شهید حاج ابراهیم همت، به به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهر اکبر 

زجاجی در دارالسالم کاشان به خاک سپرده شد.

 اهل تظاهر نبود

قبیله عشقگلی از باغ

در آستانه دهه فجر سيزدهمين جشنواره پاسداران اهل قلم در دانشگاه امام حسين)ع(برگزار شد

ورود با قدرت به عرصه فرهنگی

همزمان بــا دهه مبارک فجــر و آغاز 
اسالمی،  انقالب  ســالگی  چهل  جشن های 
مراسم تجليل از مادران و همسران شهدا در 
سپاه سيدالشهداء)ع( استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار صبح صادق، در آســتانه 
سالگرد چهل سالگی انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه 
مبارک فجر مراســمی با حضور سردار حسن زاده، 
فرمانده سپاه سیدالشهداء استان تهران و جمعی از 
خانواده های معظم شهدا با تأکید بر نقش بنیادی زن 
در عرصه های گوناگون جامعه در شهر ری برگزار شد.

سردار حســن زاده در این مراسم با اشاره به 
تقارن ایــام فاطمیه و فجر انقــالب ضمن تبیین 
دستاوردهای انقالب در زمینه های علمی، دفاعی، 
هسته ای و...، گفت: »٤٠ سال تحت تحریم و مبارزه 
بودیم و با وجود این چالش ها ملتی با اراده، با عزت 
نفس، با اعتماد به نفس، هوشمند و با بصیرت هستیم 
و این جز در سایه زنان و مادران انقالبی و همسران 

و مادران شهید نبوده است.«
وی در ادامــه افزود: »ما 1٠٠٠ پروژه عمرانی 

اجرا کرده ایم که در دهه فجر افتتاح می شود و 16٠٠ 
پروژه محرومیت زدایی و عمرانی نیز به زودی آغاز 

خواهند شد.«
»کلثوم عاکفی« مسئول بسیج مداحان خواهر 
اســتان تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما 
گفت: »در این مراســم از ٤٠ مادر شهید تجلیل به 
عمل می آید و در پایان با اجرای تئاتری آیینی با به 
تصویر کشیدن روایت تاریخ اسالم در زمان حضرت 
زهــرا)س( و نقش آن بانوی بزرگوار در عرصه های 

گوناگون اسالم، زنان را به الگوپذیری از آن حضرت 
به حضور در همه زمینه های اجتماعی، سیاسی و... 

دعوت می کند.«   
»صدیقه عبداللهی« همسر شهید »مصطفی 
مهری نیســتانی« یکی از مهمانان حاضر در مراسم 
بود که در مصاحبه با ما از خاطرات همسر شهیدش 
سخن گفت: »سال 1361 ازدواج کردیم و یک دختر 
به نام نجمه داریم. همسرم در عملیات کربالی 5 در 

سال 1365 به شهادت رسید.«

وی همچنین از سختی های بزرگ کردن فرزند 
بدون سایه پدر گفت و از مردم خواست به آرمان های 
انقالب و شهیدان پایبند باشند و نگذارند مشکالت و 
دشمنان آنها را از مسیر انقالب دور کند. وی در پایان 
از دست اندرکاران مراسم تشکر کرد و گفت: »خیلی 
خوشحال هستم که چنین مراسمی برگزار می شود 

که مایه دلگرمی خانواده شهدا است.«
»معصومه کریمی« مادر شهید علیرضا زیبرم از 
خاطرات فرزند شهیدش و جای خالی پسر شهیدش 
گفت و افزود: »خدا را شــکر می کنم که فرزندم را 
در راه انقالب داده ام. فرزند دیگرم هم جانباز است. 

از مردم می خواهم راه شهیدان را ادامه بدهند.«
در پایان مراســم نمایشی با عنوان »آیینه در 
غبار« اجرا شــد که زندگی حضرت زهرا)س( را به 
تصویر می کشــید و به نقش کلیدی زنان در همه 

ادوار تاریخ اشاره داشت.
این مراســم با همکاری بسیج مداحان استان 
تهران، امور خانواده ســپاه سیدالشهداء)ع( و بسیج 

جامعه زنان استان تهران برگزار شد.

 مراسم تجليل از مادران و همسران شهدا در سپاه سيدالشهداء)ع( استان تهران

پیروزی های 40 ساله در سایه زنان و مادران انقالبی بوده است
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برگزاری  اميدی/  مهدی   
جشــنواره فیلــم فجر هر ســال با 
همــراه  گوناگونــی  حاشــیه های 
می شــود. یکی از حاشیه های ثابت 
جشنواره فجر، داوری غیر استاندارد 
و جنجالی اســت؛ به گونه ای که هر 
سال، اعتراضات فراوانی به نامزدهای 
معرفی شده و برگزیدگان جشنواره 
صورت می گیرد و شاید کمتر کسی 

از نتایج جشنواره فجر راضی باشد.
سرگرداني در شــیوه انتخاب 
برندگان را باید یکي از نتایج بي هویت 
بودن جشــنواره فیلم فجر دانست؛ 
یعني داوران جشنواره، بي تفاوت به 
محتوا و پیام فیلم ها، صرفاً با تکیه بر 
ســلیقه فردی خود، آثار برگزیده را 
معرفی می کنند. این رویکرد نامتعین 
سبب شده است قابلیت جریان سازي 
این جشنواره گرفته شود. گاهی نیز 
فیلم ها و افرادی شایســته سیمرغ 
یا نامزدی این عنوان می شــوند که 
اتفاقاً از نظــر تکنیکی و هنری نیز 
چندان مهم نیســتند! به طور کلی 
آثار  نادیده گرفته شــدن محتواي 
و محدود کردن داوري به ســلیقه 
شخصی داوران ســبب شده است 
جشنواره فجر نتواند راهنماي خوبي 
براي انتخاب بهترین فیلم ها به جامعه 
باشد. این در حالي است که بیشتر 
جشنواره هاي استاندارد و جریان ساز 
در جهان، شــاخصه ها و معیارهایی 
مشــخص برای اعطای جوایز دارند 
که این مالک ها نیز اغلب برآمده از 
اهداف و خط قرمزهای ایدئولوژیک 
آن جشنواره هاست. در نتیجه، کمتر 
پیش می آید بــه انتخاب ها و جوایز 
آنها نیــز اعتراضی صــورت گیرد. 
برای نمونه، برگزیده شدن فیلم های 
همجنس گرایانه در جشــنواره کن، 
امری طبیعی و قابل انتظار اســت، 
چون همه می دانند یکی از معیارهای 
جشنواره کن، توجه به این موضوع 
است یا هیچ کس انتظار ندارد یک 
فیلم انقالبی و حامی مقاومت، در این 
گونه جشنواره ها جایزه بگیرد، چون 
یکی از خطوط قرمز آنها بایکوت این 

نوع فیلم هاست.
با توجه بــه اینکه این رویداد، 
عنــوان زیبــای فجــر را دارد و به 
منزله یکی از جشن های بزرگداشت 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی 
برگزار می شود، توقع بی جایی نیست 
که کار داوری نیز مطابق با عنوان و 
مناسبت جشنواره فجر باشد؛ یعنی 
می توان این را قانون جشنواره قرار 
داد که فیلم های نامتجانس با گفتمان 
انقالب، از گردونه داوری خارج شوند 
و برترین آثار از نظر کیفیت و ساختار 
و با مضمون متناســب و مماس با 
شاخصه ها و ارزش های نظام انتخاب 
شوند. به این ترتیب، تولیدکننده هاي 
آثار سینمایي بیش از پیش تشویق 
مي شــوند که در آثار خود اعتالي 
محتوایي را با کیفیت ساختاري در 

هم آمیزند.

بدون  هویت

ssweekly.ir

ssweekly:کانال پيام رسان سروش@

یادداشت

 فردا دیر است...
همیشه امیدوار بودم و می گفتم 
وقت زیاد اســت. مگر نــه اینکه به 
رحمــت الهی باید امیدوار بود! پس 
وقت هســت برای گذشتن از خود 
و پیدا کــردن راه و هیــچ گاه دیر 

نمی شود...
چون شــنیده بودم و گوشم از 
این حرف ها پر بود، ولی امروز صبح 
انگار تمام اعضای بدنم بی حس شد 
و نتوانســتم از جای خود برخیزم. 
انگار فلج شــده ام! وای خدای من! 
انگار برای هر کاری دیر شده است... 
موالیم را صدا می کنم تا دستم 
را بگیرد و مرا کمک کند، شاید بتوانم 
از جای خود برخیزم. در درون خودم 
با او گفت وگو می کنم، تا به آرامش 
برســم، با خودم  در دلــم به جدال 

می رسم... 
دیــروز که هــر روز را به فردا 
حوالــه می دادی، آیا فکــر امروز را 
نکرده بودی؟ این همه وقت داشتی 
و صدایش نکردی، این همه خوش 
بودی و نگاهش نکردی، این همه او 

تو را دید و تو او را ندیدی...
امــروز را دریابیم،  زیرا شــاید 
فردایی نباشد که حتی صدایش کنیم 

و یادش بیفتیم. 
بیایید امروز دســت بر آسمان 
برداریم و ظهورش را استجابت کنیم 

و دعای هر روزمان باشد...
عجل علی ظهورک یا صاحب 

الزمان

حسن ختام

صادقانهصبحانه
تلخند

عزت مؤمن
امام جعفر صــادق)ع( می فرمایند: 
»خداونــد اختیار همه کارها را به مؤمن 
داده، اما این اختیار را به او نداده اســت 
که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خداوند 
متعال می فرماید: »عــزت از آن خدا و 

رسولش و مؤمنین است«؟ 
پــس، مؤمن عزیز اســت و ذلیل 
نیست. ]در ادامه[ فرمودند: مؤمن از کوه 
محکم تر است، زیرا از کوه با ضربات تیشه 
کم می شود، اما با هیچ وسیله ای از دین 

مؤمن نمی توان کاست.«
»تهذيب االحکام
 ج 6، ص ۱۷۹«

 پروانه بودن
دوست داری که بدانی

چقدر برای دیگران عزیز هستی؟
کافی اســت چند روزی سراغ شــان 

را نگیری!
در این صورت یا دلتنگت می شوند

یا فراموشت می کنند!
اگر دلتنگ و نگرانت شدند، قدرشان 

را بدان
و به هر قیمتی که شده آنان را در کنار 

خود داشته باش
اما اگر فراموشــت کردند، به راحتی 

فراموش شان کن...
همیشه »پروانه« بودن برای دیگران

نشانه عقل و انسانیت نیست...
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 آرش فهيم/ طی سال های 
اخير، پای فيلمســازان ايرانی به 
خارج از کشور باز شده و آثاری را 
در نقاطی از جهان توليد می کنند. 
وقتی صحبت از حضور فيلمسازان 
ايرانی در کشــورهای ديگر برای 
ساخت فيلم می شــود، همه ياد 
مجيد مجيــدی و اصغر فرهادی 
می افتند، اما امسال يک کارگردان 
دعوت  ديگر  کشوری  به  انقالبی، 
شد تا يک فيلم سينمايی بسازد. 
»جمال شــورجه« کــه نامش با 
آتش«  »سجاده  جنگی  فيلم های 
شــناخته  کرکوک«  »عمليات  و 
می شود، به دعوت وزارت فرهنگ 
الجزاير به آن کشــور سفر کرد تا 
يک فيلم سينمايی درباره »احمد 
انقالبی  مبــارزات  قهرمان  بای« 
الجزاير توليد کند. به اين بهانه و به 
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزی 
با جمال شورجه  اسالمی،  انقالب 
آن  داشتيم که شرح  گفت وگويی 

را در ادامه می خوانيد.
***

از  از گذشت 40 سال  * پس 
پيروزی انقالب اسالمی، آيا می توان 
گفت که جريان فيلمسازان انقالبی 

در کشور به وجود آمده است؟
به یقین ما ســینماگران مذهبی 
و انقالبی پرشور و قابل توجهی داریم. 
همان طور که می دانید دوران هشــت 
ســال دفاع مقدس یکــی از موالید و 

مواهــب برای ســینمای ماســت که 
شاهد ظهور نســلی از فیلمسازان بود 
که توانستند خود را به عرصه برسانند 
و رشــد کننــد. ابراهیــم حاتمی کیا 
فیلمسازی در سطح جهانی و بین المللی 
اســت؛ کســی که با حضور در میدان 
جنگ و در جبهه هــای دفاع مقدس، 
فیلمساز شــد. مجتبی راعی، مرحوم 
رســول مالقلی پور، جواد شــمقدری، 
ابوالقاســم طالبی، شهریار بحرانی و... 
به طور کلی فیلمسازهایی که آثارشان 
صبغه مذهبی و انقالبی داشــته، همه 
از رویش هــای انقــالب و دوران دفاع 
مقدس هستند و نمی توان این طیف از 
فیلمسازان را نادیده گرفت. اما نسبت 
به انقالب بزرگی که اتفاق افتاده و یک 
واقعه منحصربه فرد و کم نظیر در قرن 
اخیر بوده، خیلی کم کاری شده است. 
در واقع وقتی آمار می گیریم، از میان 
هزاران فیلمی که طی ٤٠ ســال اخیر 
ســاخته شــده، فقط ما حدود 3٠٠ 
فیلم در حــوزه انقالب و دفاع مقدس 

دیده می شــود. که البته االن تولیدات 
سالیانه ما در این زمینه به حدود 1٠٠ 
فیلم رسیده، اما از این تعداد، کمتر از 
1٠ فیلم در سال با موضوعات دینی و 
انقالبی مرتبط است. با این مقایسه  در 
می یابیم که نسبت سینما و آثار انقالبی 
به عظمت انقالب بسیار اندک است که 

جای تأسف و تأثر دارد. 
انقالبی  فيلمسازهای  چرا   *
هيچ گاه برای ساخت فيلم به ديگر 
کشورها دعوت نمی شوند. چه شد 
که دولت الجزاير برای ساخت فيلم 

از شما دعوت کرد؟
توفیقــی کــه حاصل شــد،  به 
دلیل عمق نفوذ »یوســف پیامبر« در 
کشــورهای اسالمی و عربی بود. چون 
»یوســف پیامبر« در آن کشور تأثیر 
مطلوبی گذاشــته بــود. در واقع افکار 
عمومی در الجزایر و جهان عرب حضور 
من را  پذیرفت. با گســترش تولید آثار 
فاخــر تاریخــی و مذهبــی و عرضه 
بین المللی این گونــه آثار، به گونه ای 
که مردم جهان با این نوع فیلم ها و در 
نتیجه ظرفیت های ســینمای ما آشنا 
شوند، تردید نکنید که آنها، خودشان 
راغب می شوند تا از هنرمندان ما دعوت 

کنند در کشورشان کار تولید کنند.
* جايگاه سينمای انقالب در 

جهان چگونه است؟ 
پس از تجربه حضور در شــمال 
آفریقا و ســاخت فیلم در آنجا متوجه 
شدم چقدر در کشــورهای منطقه و 
ملت های مســلمان بــرای فیلم های 

ارزشی و دینی تشنه هستند. همچنین 
آثار  بــرای نمایش  درخواســت هایی 
ســینمای ایران وجود داشت. بارها به 
من گفته شد که عالقه مندند فیلم های 
ایرانی در آن کشورها به نمایش دربیاید. 
به ویژه اینکه اغلب کشورهای اسالمی و 
عربی سینما ندارند و نمایش فیلم در آن 
کشورها در چنبره و محاصره سینمای 
غرب است. اما متأسفانه در این وضعیت 
و با وجود نیاز این کشورها، آثار سالم و 
خانوادگی از سینمای ایران به آنها ارائه 
نمی شــود. به همین دلیل هم ما باید 
ســینمای مان را خیلی فعال تر از آنچه 
هست، کنیم. این هم از دست کسی بر 
نمی آید، مگر از ســوی نهادها و مراکز 
کالن نظام؛ آنها باید سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی و ســرمایه گذاری کنند تا 
آثاری در شأن کشور و انقالب مان تولید 
و در سطح جهان عرضه شود. چون در 
آن کشورها فیلم های مبتذل به اندازه 
کافی هست، اما جای فیلم هایی که به 
مسائل مبتالبه جوامع اسالمی و عربی 
توجه کند، خالی اســت. بی تردید اگر 
در سینما به موضوعات دینی، تاریخی، 
اخالقی و خانوادگی با هدف مخاطب 
خارجی پرداخته شود، سینمای ما در 

سطح جهان گسترش خواهد یافت.
* به نظر شما، سينمای ايران 
موضوعاتی  چــه  به  پرداختن  با 
می تواند به ســينمای کشورهای 

منطقه راه يابد؟
ببینید، یک سرطان به نام داعش 
در منطقه ایجاد شد و به جان ملت های 

مسلمان افتاد. درباره این موضوع، تا به 
حال چند فیلم در کشور ما ساخته شده 
است؟! این درحالی است که آثاری با 
این موضوع به راحتــی می توانند در 
ســینمای کشــورهای منطقه عرضه 
اما متأسفانه فیلمسازهایی که  شوند. 
آثاری از این دست را تولید کنند، هم 
تعدادشان بسیار کم است. همان تعداد 
اندک هم که دغدغه ســاخت چنین 
فیلم هایی را دارند، معموالً بودجه الزم 
را به دســت نمی آورنــد. حتی درباره 
معضــالت اجتماعی کــه می تواند به 
طور مشترک بین کشورهای اسالمی 
ساخته شود نیز هنرمندان مذهبی و 
انقالبــی فرصت کار نمی یابند و اغلب 
خانه نشین شده اند! این روزها کسانی 
می توانند فیلم بســازند که بتوانند از 
طریق ســاخته های خودشان به نانی 
برســند. آن هم به هــر طریقی و به 
هــر بهانه ای چنگ می زننــد و آن را 
مستمسک قرار می دهند تا فیلم شان 
پرفروش شــود. متأسفانه این روند در 
سینمای ما به یک ارزش تبدیل شده 
است! سینماگران ارزشی و انقالبی ما 
کم نیستند، اما موقعیت ساختن فیلم 

پیدا نمی کنند.
* برای راه يابی سينمای انقالب 
و دفاع مقدس به آن کشورها چه 

بايد کرد؟
باید نهادهایی چون؛ وزارت ارشاد، 
کمیســیون فرهنگی مجلــس، حوزه 
هنری، سپاه، بســیج، صداوسیما و... 
همه دســت به دســت هــم دهند و 
با سیاســت گذاری و ســرمایه گذاری 
مناسبتی، تولید آثار انقالبی و ارزشی را 
تقویت کنند. سپس، سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی و رایزن های فرهنگی 
کشورمان در نقاط گوناگون جهان، با 
برگزاری پی در پــی هفته های فیلم، 
زمینه را برای آشــنایی بیشــتر مردم 
جهــان و در نتیجه ایجاد مراوده میان 
فیلمسازان ایرانی و دولت ها و نهادهای 

خارجی، فراهم کنند.

گفت وگو با جمال شورجه، به بهانه ساخت فيلم در الجزاير

سینمای انقالب می تواند جهانی شود، اگر...
حرف تو حرف

 امکانات دموکراتیک جلیقه زردها!
»چیز«های بسیاری در جهان هست که خیلی مفهومی اسم گذاری شده اند، 
به طوری که با چشم غیرمسلح، مصادیق آن اسم در آن چیز قابل فهم نیست. مثاًل 
»ســتاد مدیریت بحران« برای خودش دارای شأن و جایگاه معنایی ا ست. »چادر 
اندامی« هم برای خودش مصداق دارد. چیزهایی مثل نوشــابه رژیمی، پیام رسان 
امن و بانکداری اســالمی یا همین دانشگاه آزاد اسالمی نیز وجود خارجی دارند 
و ما هم باورشــان می کنیم. بنا بر همین قاعده، فرانسه هم مهد دموکراسی است 
و حرف اضافه نباشــد. آمار 1٠کشته و هشــت هزار زخمی هم اخبار کذبی است 
که از اعتراضات خیابانی منتشــر شــده است که با حفظ حق روشن کردن شمع 
کنار علمک گاز ســفارت آن کشور، نحوه حاکمیت تمدن و دموکراسی را بر این 

اعتراضات تشریح می کنیم.
دموکراسی در اعتراض/  در فرانسه مردم می توانند به هر موضوعی بدون 
محدودیت و پیگرد قانونی اعتراض کنند. برخالف ایران که اعتراضات خیابانی فقط 
با موضوع براندازی صورت می گیرد و اگر موضوع چیز دیگری هم باشد، برمی گردد 
سر خانه اول، یعنی براندازی. مردم فرانسه در اعتراضات خود با تنوع موضوعاتی 
چون؛ سخت جدا شدن روکش لواشک تفی شده، پول خرد نداشتن راننده تاکسی ها، 
خاریدن جای کش جوراب، کوتاه بودن سیم شارژرها و چک پول دادن عابر بانک ها 
و غیره مواجه هستند. حق اعتراض به ارباب رجوع هاِی دل ناشتاِی مسواک نزده ِی 
ادارات نیز برای شان محفوظ است. واکنش دولت نیز، تنها توزیع ساندیس در میان 
معترضان است. توجه کنید که موضوعات خارج از این فهرست در مهد دموکراسی 

تعریف نشده و باید به »راهنمایی« یا »دبیرستان« دموکراسی مراجعه کرد.
دموکراسی در اعوجاج/  پلیس ضدشورش فرانسه نیز با تنوع در تجهیزات، 
دموکراســی را شرمنده خود کرده  است. معترضان که با حق انتخاب میان فلش 
بال یا فلش بال مواجه  هستند؛ از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند و اصاًل به 
 خاطر همین چشم و روده و خون شان از زیر پوست شان بیرون زده است. رسانه های 
مغرض با سانســور این جلوه از دموکراسی سعی دارند آن هشت هزار نفر معترض 

را زخمی جلوه بدهند.
دموکراسی در انقراض/  به علت همین خدمات نیروهای ضدشورش بود 
که شــادی معترضان فرانسوی به این بیرون زدن از خود محدود نشد و از ذوق و 
غافلگیری این حجم از دموکراسی در کالبد خود نیز نگنجیدند. پلیس فرانسه نیز 
به قید قرعه به 1٠ نفر از معترضان تور گردشگری جایزه سفر ارواح به دور دنیا و 

بازدید از کهکشان های اسفل السافلین را اهدا کرد.                       فروغ زال

شهدای مدافع حرم
 در نمایش »نامیرا«

نمایش محیطی »نامیرا« با محوریت جنایات داعش 
و شهدای مدافع حرم روی صحنه می رود.

این نمایش به نویســندگی و کارگردانی امیرحسین 
شــفیعی از 21 بهمن در پارک دانشــجو اجرا می شود. در 
خالصه داستان این اثر آمده است: »نامیرا روایت دختر شهید 
مدافع حرمی است که به دنبال پیدا کردن پدر خود در عالم 
رؤیا به سوریه سفر می کند و در این سفر پر رمز و راز خیالی 
با داعش و جنایت های این گروه روبه رو می شود.« شفیعی 
گفت: »نامیرا به این سؤال می پردازد که چه قدرت هایی با 
چه ایدئولوژی هایی داعش را به وجود آوردند و اینکه زمانی 
که از داعش صحبت می کنیم، نمی توانیم نقش شــهدای 

مدافع حرم را نادیده بگیرم.«

انصراف »خون خدا«
 از جشنواره فیلم فجر

فیلم سینمایی »خون خدا« به کارگردانی مرتضی علی 
عباس میرزایی در اعتراض به بی برنامگی های روز نخست از 
ادامه حضور در جشنواره سی وهفتم فیلم فجر انصراف داد. 
ســیاوش حقیقی تهیه کننده »خون خدا« به خبرگزاری 
مهــر گفت: »به دلیل بی قانونی هــا و بی برنامگی های این 
جشنواره، از ادامه رقابت صرف نظر کردیم.« وی در تشریح 
دالیل این اعتراض افزود: »امروز به جای اکران فیلم ما در 
سینما جوان برای اکران مردمی و سینماهای صنوف، فیلم 
»غالمرضا تختی« که نسخه نهایی آن با تأخیر به جشنواره 
رســید، اکران شد. چرا باید با تغییر برنامه اکران فیلم من 
به فیلم آقای ملکان توجه ویژه شــود؟ جالب این است که 

دبیر جشنواره هم به اعتراض ما توجه نمی کند.«

 شگفت زدگی از آثار جشنواره هنر مقاومت
دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: »در خصوص گرافیک و خصوصاً پوستر در کشور بسیار نگران 
و مأیوس بودم، اما با دیدن آثار حاضر در نمایشگاه پنجمین دوره جشنواره هنر مقاومت به جرئت می توانم بگویم که باید 

در افکارم تجدیدنظر کنم.«
»ابراهیم حقیقی« گرافیســت، طراح و مدیر هنری و دبیر جشــنواره هنرهای تجسمی فجر در بازدید از آثار منتخب 
پنجمین دوره جشنواره هنر مقاومت اظهار داشت: »آثار این جشنواره مرا به وجد آورد و شگفت زده ام کرد و اذعان می کنم 
که بســیاری از آثار این نمایشــگاه با کیفیت بوده و در سطح هنری باالیی قرار دارند. به طور مثال در برخی رشته ها مثل 
عکس یا کاریکاتور شاهد آثار خوبی بودم.« حقیقی درباره طراحی منحصربه فرد و خاص نمایشگاه پنجمین دوره جشنواره 
هنر مقاومت نیز گفت: »با دیدن فضای بدیع و خالقانه این نمایشگاه به وجد آمدم؛ چرا که با ساده ترین مصالح به شیوه ای 

کاماًل نو و بدیع پیام اصلی و مضمون نهفته در نمایشگاه به بازدیدکننده القا می شود.«
پنجمین جشنواره هنر مقاومت تا 2٤ بهمن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست.

اخبار فرهنگی


