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صبح صادقی شوید
به شرط آن که دست به قلم 

ببرید  و  نوشته ها و تحلیل های 

خود را برای ما ارسال کنید

در ميان واژه هاي کليدي که در متن بيانيه راهبردي گام دوم انقالب به کار 
گرفته شده و هر يک معنا و مقصودي را در ذهن مخاطب افاده مي کند، کليدواژه 
»نظريه نظام انقالبي« جايگاه ممتازي دارد؛ به نحوي که مي توان از يک منظر به 

منزله دال مرکزي اين نوشتار مورد توجه قرار داد. 
در نظريات انقالبي يکي از موضوعات مورد مناقشه تبديل جريان انقالب به 
نهاد است. بيشتر کارشناسان و نظريه پردازان انقالب معتقدند، انقالب هاي جهان 
پس از آرام نشستن موج انقالبي و سرنگوني رژيم استبدادي، در فرايند نظام سازي 
دچار اســتحاله شــده و با فرا رسيدن »دوران ترميدور« روحيه انقالبي خود را از 
دست داده و از جرياني انقالبي به نهادي محافظه کار تبديل مي شوند. در اين نگاه، 
فرايند تبديل انقالب به نهاد، فرايند تبديل روحيه انقالبي به روحيه محافظه کاري 

است و »محافظه کاري قتلگاه انقالب« است!
در اين ميان، ديدگاه هاي متعددی براي جلوگيري از استحاله انقالب مطرح 
شــده که مي توان از نظريات »انقالب در انقالب« و »انقالب دائمي« ياد کرد. در 
اين نگاه ها که به نوعي در ضديت با نهادگرايي و نظام سازي است، از حفظ شرايط 
انقالبي براي تداوم روحيه انقالبي ياد مي کند و تالش دارد وضعيت جامعه را در 
شرايط سيال دوران انقالبي حفظ کند. اين در حالي است که حفظ اين وضعيت 
نه مطلوب است و نه ممکن! وضعيتي انقالبي وضعيتي ماندگار نيست، مرحله اي 

موقت و براي عبور است که سرانجام بايد به مرحله نظام سازي ختم شود. 
اما در اين ميان بزرگان انقالب اسالمي براي مواجهه با آفت محافظه کاري و 
حفظ روحيه انقالبی در مرحله نظام سازي، نظريه »نظام انقالبي« را ارائه کرده اند. 
رهبر حکيم و فرزانه انقالب اسالمي در بيانيه گام دوم انقالب مي نويسند: »انقالب 
اســالمي پس از نظام ســازي، به رکود و خموشي دچار نشده و نمي شود و ميان 
جوشــش انقالبي و نظم سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نمي بيند، بلکه از 

نظريه  نظام انقالبي تا ابد دفاع مي کند.«
در ايــن الگو خصوصيــات و ويژگي ها و روحيه انقالبي گــري فراتر از فرد، 
بايد در نظام سياســي نهادينه شــود و اين نظام اســالمي است که حافظ اصلي 
تــداوم انقالب تا رســيدن به همــه آرمان ها خواهد بود. بــراي فهم نظريه بايد 
به اين نکته توجه کرد که ســؤال از نظام انقالبي و اســالمي، ســؤال از عنصر 
مقومي اســت که اگر در نظامي يافت شــود، مي توان آن را انقالبي ناميد و نبود 
آن موجــب غير انقالبي بودن نظام خواهد بــود. در تحليل الگوی نظام انقالبی 
 نظرهــای گوناگونی وجود دارد که اين نظرها را مبتني بر ســه رويکرد مي توان

 تقسيم کرد:
رويکرد اول رويکرد ساختاري ـ کارگزاری است که بر اسالمي و انقالبي بودن 
ساختار و کارگزار تأکيد دارد و نظامي را اسالمي ـ انقالبي مي داند که ساختار آن 
مبتني بر اسالم انقالبي بنا نهاده شده باشد. در درون اين ساختار سازوکار تعيين 
حاکم نيز بايد اسالمي و انقالبي باشد؛ به گونه ای که افرادي با روحيه انقالبي در 
رأس قدرت قرار گيرند و مسئوليت ها به چنين افرادي واگذار شود. همچنين، در 
نگاهي فراتر چگونگي فرايند تصميم گيري ها و جهت دهي ها به جامعه نيز بايد به 

تصميماتي انقالبي بينجامد.
در رويکرد دوم که رويکرد کارکردي اســت، آنچه مالک و معيار ســنجش 
قرار مي گيرد، نه تأکيد بر ساختارها و کارگزارها، بلکه توجه به کارکردهاست. از 
اين منظر سيستم و نظامي را مي توان انقالبي ناميد که خروجي هاي آن را بتوان 
با الگوها و آموزه هاي اســالم انقالبي تطبيق داد. نظامي را مي توان نظام انقالبي 
دانست که تصميمات آن مقوم و بسط دهنده ارزش هاي انقالب اسالمی، همچون 
استقالل، آزادی، مبارزه با فساد، تحقق و گسترش عدالت و رسيدگي به محرومان 

و مستضعفان باشد.
ادامه در صفحه۱۲

 FATFگره گشا یا گره ساز
 

فارغ از هر نوع نگاه سیاسی با رویکرد منفعت گرایی جناحی و صرفاً  
بر مبنای شــاخص تأمین حقوق مردم و منافع ملی، باید به این پرسش 
اصلی پاســخ داد که  با پیوستن ایران به FATF، گره ها از امور کشور و 
مردم گشــوده خواهد شد یا بر حجم این گره ها افزوده شده،  مشکالت 
کشــور و مردم بیشتر می شود؟ اکنون بسیاری از اعضای محترم مجمع 
تشخیص مصلحت نظام،  برای تصمیم گیری در این زمینه، به دنبال پاسخ 
قانع کننده برای پرسش مذکور هستند. برای رسیدن به پاسخی صحیح 
و به دور از جنجال های سیاسی،  تأمل در گزاره های زیر مفید خواهد بود:

۱ـ براساس مبانی، اصول و قوانین جمهوری اسالمی،  ایران از جمله 
کشورهایی اســت که هم با منابع مالی تروریسم مقابله می کند و هم با 
پولشویی مبارزه جدی دارد. بنابراین، خالف عقل و انصاف است اگر گفته 
شود،  مخالفت با پیوستن بهFATF  و پذیرش کنوانسیون های پالرمو و 
CFT،  به معنای مخالفت با مبارزه با پولشویی در داخل کشور یا مبارزه 
با منابع مالی تروریسم اســت. ایران قربانی تروریسم و خود پیشگام 

مبارزه با آن است.
۲ـ آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، مانند انگلیس و فرانسه، اصرار 
عجیبی دارند که جمهوری اسالمی ایران،  باید FATF و کنوانسیون های 
ذکر شده را بپذیرد. اصرار این کشورها بر این امر،  در حالی است که در 
سال های گذشته آنها و متحدان شان از تروریسم حمایت مالی کرده اند. 
آمریکا به استناد منابع معتبر، در صدر کشورهای غیر شفاف از نظر مالی 
قرار دارد و بیشترین حمایت ها را از تروریست هایی، چون داعش می کند.
3ـ بین آمریکای خارج شــده از برجام و اروپای مانده در برجام، 
اشــتراک هدف راهبردی در قبال انقالب اسالمی و ملت انقالبی ایران 
وجــود دارد. آمریکا و اروپا بر این هدف اتفاق نظر دارند که باید حرکت 
رو به جلو و تمدن ساز ملت ایران متوقف شود. تنها تفاوت بین آنها برای 
رسیدن به این هدف مشترک،  اختالف در روش ها و شیوه های مقابله است. 
آمریکا با خروج از برجام،  شمشــیر را از رو بسته، با صراحت از تشدید 
تحریم ها و اعمال هر نوع فشــار برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره 
سخن می گوید و  اروپا هم با ماندن در برجام،  به جای مقابله با تحریم های 
آمریکا و عمل به تعهدات برجامی خود،  اندک کمک های خود در حوزه های 
غیر تحریمی را، مشروط به پذیرش FATF و لوایح مرتبط،  آغاز مذاکرات 
موشکی و تغییر سیاست های منطقه ای کشورمان اعالم کرده است! آیا 
این نوع رفتارهای اروپا، از سیاست مستقل اروپایی ها در مقابل آمریکا 
حکایت دارد یا اینکه بیان کننده نوعی تقسیم  کار بین آنان برای رسیدن 

به هدف مشترک است. 
4ـ دور زدن تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا در فضای کنونی 
حاکم بر غرب، نوعی جرم تلقی می شود. شرکت اروپایی به همین دلیل 
و با نگرانی از عواقب ارتکاب این جــرم، خود را به رعایت تحریم های 
آمریکا ملزم می داند. خروج شــرکت توتــال از قرارداد با ایران آن هم 
بدون پرداخت خســارت،  دلیل روشن و قاطعی بر این موضوع است. بنا 

بر این نکات پیش گفته: 
الف ـ با پذیرش FATF و کنوانسیون های پالرمو و CFT، اروپا به 

هیچ عنوان با تحریم های آمریکا مقابله نخواهد کرد.
ب ـ ایران با این پذیرش، امکان هر نوع دور زدن تحریم ها را به دلیل 
جــرم بودن  از بین می برد. در این صورت، دور زدن تحریم ها از نظر همه 
کشورهای غربی،  نوعی پولشویی تلقی خواهد شد.     ادامه در صفحه۱۲

یادداشت سرمقاله

 نظریه نظام انقالبي

دکتر یداهلل جوانی
مدیر مسئول

از دستاوردها و پیشرفت های دریایی ارتش تا حضور مقتدرانه در آب های بین المللی
 در گفت وگوی اختصاصی صبح صادق با امیر دریادار خانزادی

هرمتجاوزیراغافلگیرمیکنیم
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مهدی سعیدی
روزنامه نگار

میالد فرخنده 
حضرت فاطمه )س(
و روز زن
مبارک باد

گزارشی از موج افسارگسیخته گرانی خودرو در کشور

پراید در مسیر غرور قیمت!
پرونده ای برای پراید

 سرلشکر باقری بر مسئولیت سنگین پژوهشگاه  امام صادق)ع( سپاه تاکیدکرد

پژوهشگاهیبرایهمهنیروهایمسلح

  صفحه۱۱

 با حضور رئيس ستاد کل نيروهای مسلح و نماينده ولی فقيه در سپاه و جمعی از فرماندهان از چهار اثر »سند تحول 
پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(« رونمايی شد. 

 در بعد دفاع و امنيت ما به عنوان يک کشــور مســتقل و آزاد، ذيل پرچم واليت در رأس امور هستيم. به اين دليل 
که می خواهيم ُمِر قوانين اسالمی را اجرا کنيم. پس بايد احکام اسالمی را تبيين و هم نحوۀ اجرايش را برای نيروهای مسلح 

شفاف کنيم و اين در آيين نامه ها، دستورالعمل ها، دکترين ها و سياست ها اجرا شود

نگاهی به استفاده ابزاری 
یک جریان سیاسی از جنگ 

زیست در سیاهی
 سایه جنگ!

موشک های ایرانی در سیبل
 توطئه های جدید آمریکایی ـ صهیونیستی

پروژه » ویسکانسین« 
به دنبال چیست؟

حضرت آيــت اهلل محمد مؤمن، 
در روز پنج شــنبه ، دهم ذيقعده سال 
۱۳۵۶ هجــری  قمری  برابر با ۲۳ دی  
۱۳۱۶ در شــهر قم  چشــم  به  جهان  
گشود. پدر و مادر ايشان  نيز متولد قم  
بوده اند و تا آنجا که  خود از آن  اطالع  
دارد، خاندانش  حدود ۲۰۰ سال  است  
در قم  سکونت  دارند. تحصيالت خود 
را در هفــت ســالگی در مکتبخانه  و 
مدارس  اســالمی  ملی  آن  زمان  شروع 
کــرد و ادامه داد. در ســال ۱۳۳۲ به 
تحصيــل علوم  دينی  روی  آورد و طی  
دو سال ، ادبيات  عرب ، بخش  بسياری  
از »مطــّول « و همه  »معالم  االصول « 
را فراگرفت  و همزمان ، به  دليل  تنگی  
معيشــت  خانواده ، به  آمــوزگاری  نيز 
می پرداخت . پس  از آن ، با توســل  به  
حضرت  علی  بن  موسی الرضا)ع ( و امام  
عصر)عج ( توانســت  رضايت  پدر خود 
را جلب  کند و صرفاً به  تحصيل  علوم  

دينی  بپردازد.
»شرح لمعه « و »قوانين االصول « 
را در مــدت يــک  ســال  فراگرفت  و 
»مکاسب « و »رســائل « شيخ  انصاری  
را پس  از دو ســال  به  اتمام  رســاند و 
در ششمين  ســال  تحصيل ، جلد اول  
»کفايــه « را آموخت  و در درس  خارج  
اصول  و فقه  شرکت  ُجست . همزمان  با 

تحصيالت  فقهی  و اصولی ، به  تحصيل  
حکمت  الهی  و فلسفه  نيز می پرداخت  
و »شرح  منظومه « سبزواری  و »الهيات  
شــفا« و بخــش  عمده  »اســفار« را 

فرامی گرفت .
ســال ۱۳۴۲ برای تحصيل عازم 
نجف  اشرف  شد و به  مدت  شش  ماه  از 
محضر استادان  حوزه  علميه  بهره های  
فراوانی  برد، سپس  به  ايران  بازگشت  و 
تا ســال  ۱۳۵۳ به  تحصيل  خود ادامه  
داد. در اين مدت از محضر اســتادان 

گرانقدری در قم بهره برد. 
زندگی آيــت اهلل محمد مؤمن با 
تالش های علمــی  و فرهنگی  فراوانی  
همراه  اســت . ايشان  در طی  سال های  
متمادی  به  تربيت  طالب  جوان  همت  
گماشته  است  و در اين  ميان ، شاگردان  
ممتازی  را به  جامعة  علمی  و سياسی  
کشــور تقديم  کرده است . در مبارزات 
انقالبی شرکت داشت. با طرح مسئله 
کاپيتوالســيون همراه امــام بود. در 
مدت تبعيد حضرت امام)ره( چندين 
بار به نجف مشّرف شد و پيام هايی را 
به ايشــان می رساند. از جمله رساندن  
مفاد نامة  تعــدادی  از اعضای  جامعة  
مدرســين  حوزه  علميه  قم ، مبنی  بر 
اعالم  مرجعيت  امــام  خمينی )ره ( به  
دست  ايشان. آيت اهلل مؤمن در جلسات 

جامعه مدرســين ، در پيش از انقالب  
حضور مؤثر داشت و پيگيری  مصوبات  
و بيانيه های  آن  از فعاليت های  درخشان  
اوست. وی  ســرانجام  دستگير  و سال 
۱۳۵۳ تبعيد و به  ســه  ســال  اقامت  
اجباری  در شهداد کرمان  محکوم  شد 
کــه  پس  از گذراندن  هفت  يا هشــت  
ماه  اقامت  در شــهداد بقيه  مدت  را در 
تويسرکان  به  تبعيد گذراند. اما تبعيد 
ايشان  سبب نشد افشاگری ها و مبارزات  
سياسی  ايشان  پايان  يابد؛ بلکه  در آنجا 
نيز با بيان  احکام  اسالمی  و در البه الی 
آن ، مسائل  مهم  انقالب ، ماهيت  رژيم  
شاه  را بر مردم  آشکار می کردند و آنها را 
به  تقليد و پيروی  از مرجعيت  شيعه ، به  
ويژه  امام  خمينی )ره (، که  در آن  زمان  
پرچمدار مبارزه  بود، دعوت  می کردند.

با پيروزی  انقالب  اسالمی  از سال  
۱۳۶۲ درس  خــارج  اصول  را تدريس 
کرد. در حوزه تدريس مبحث حکومت 
اسالمی نيز فعاليت داشت. همچنين 
آثار و کتب فراوانی از ايشــان به جای 
مانده است. از ديگر فعاليت های علمی 
و فرهنگی ايشان می توان  از تدوين  و 
تنظيم  آيين  نامه های  داخلی  شــورای  
مديريــت  حوزه  علميه  قم  ياد کرد که  
در دوره  تصدی  ايشــان  انجام  گرفت  و 
هم  اکنون  با همت  مسئوالن آن  مرکز 

سير تکاملی  خود  را می پيمايد.
پس از پيروزی انقالب اســالمی 
فعاليت های ايشــان در همه حوزه ها 
ادامه داشت و مسئوليت هايی همچون 
رياســت دادگاه عالی انقالب اسالمی ؛ 
عضويت در شــورای عالــی قضايی ؛ 
عضويت در شورای نگهبان، مديريت  
حوزه  علميه  قم ؛ نمايندگی در مجلس  
خبرگان  رهبری و رياست مجمع فقه 
اهــل بيت )ع ( را بر عهده داشــت که 
مهم ترين آن نيز مســئوليت ايشان به 
عنوان عضو فقيه شورای نگهبان قانون 

اساسی بود. 
رهبر معظم انقالب اســالمی در 
پيام تســليت خود از ايشان به عنوان 
يکــی از ارکان شــورای نگهبان ياد 
کردند و تأکيــد کردند: »مقام علمی 
و پرورش شــاگردان برجسته در کنار 
تقــوا و اخالص اين عالم بزرگوار و نيز 
وفــاداری و تعهد انقالبی و اجتماعی، 
شخصيت جامعی از ايشان ساخته بود.« 
پيکر آن عالم وارسته روز شنبه بر دوش 
مردم واليتمدار قم از مسجد امام حسن 
عسکری)ع( به ســمت حرم حضرت 
فاطمه معصومه)س( تشييع و پس از 
اقامه نماز به امامت آيت  اهلل سبحانی، در 
رواق شهيد مطهری در حرم کريمه اهل 

بيت)ع( به خاک سپرده شد.

نگاهی به زندگی و سوابق فقیه پارسا آیت اهلل مؤمن 

شخصیت جامع انقالبی

نگاهی به زندگی و سوابق فقیه پارسا آیت اهلل مؤمن 

شخصیت
جامع انقالبی

  همین صفحه

 دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با صبح صادق

عرضه خودرو در حاشیه بازار 
راه حل کنترل قیمت و تقاضا است

  صفحه۵  صفحه۷

توپ 
در زمین

دولت است
نه مردم!
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 استعفا یا شورش

»نيو  مجلــه  اينترنتی  پايــگاه 
ايسترن اوت لوک« روسيه در گزارشی 
با عنوان »استعفايی که يک سانتی متر 
با شــورش فاصله دارد« به قلم »دينا 
کارشناس  و  نويســنده  اســترايکر« 
سياسی آمريکايی، استعفای متيس را 
به شورش در دولت ترامپ تشبيه کرده 
است. استرايکر در ابتدای گزارش خود 
می نويسد: »من از ماه ها قبل پيش بينی 
می کردم که ترامپ استعفا خواهد داد، 
اما امروز اتفاقی افتاد که نام آن را فقط 
می توان »شورش« ]و تمرد از دستور[ 
گذاشــت: وزير دفاع رئيس جمهور در 
اعتراض به سياست های نظامی وی و 
در قالب شکل سنتی شورش، استعفا 
کرد.« استرايکر از آنجايی اقدام متيس 
به استعفا را شورش می نامد که طبق 
قانون اساســی آمريکا، رئيس جمهور، 
فرمانده کل قوا محســوب می شــود 
و اگرچــه در صدور شــمار معدودی 
از فرمان هــای نظامی، بــرای نمونه 
اعــالم جنگ عليه کشــورهای ديگر 
محدوديت هايی دارد، اما سرپيچی از 
فرمان وی در مــوردی، مانند خروج 
نيروهــای نظامی از جنگ ســوريه، 
مصداق تمرد از دســتور و به عبارتی 

شورش به شمار می رود.
از تجربه عبرت نمی گیرند!

»علی ربيعی« وزير ســابق کار 
در مصاحبه با روزنامه »ايران« گفت: 
»وقتی شــرايط به گونه ای شــود که 
ارز حاصل از فــروش نفت و صادرات 
غيرنفتــی به ســختی وارد کشــور 
با  شــود يا ســرمايه گذاری خارجی 
مانع تراشی دشمنان ايران مواجه شود، 
وضعيت خاص و متفاوت خواهد شد. 
حتــی تحريــم در دوران دولت آقای 
احمدی نژاد هم به اين شــدت نبود. 
تمام کســانی که تحريم هــا را دنبال 
می کردند می دانند که اين دو تحريم 
کاماًل با هم متفاوت است.« در روزهای 
گذشته »محمدجواد ظريف« وزير امور 
خارجه در مصاحبه با روزنامه سوئيسی 
»بازلرتســايتونگ« گفته بود: »نفتی 
که اکنون ايران می فروشــد، کمتر از 
مقداری است که قبل از برجام و زمانی 
که تحريم های ســازمان ملل متحد 
وجود داشــت، فروخته می شد... اروپا 
هيچ نفتی از ما نمی خرد و تحريم ها را 
اجرا می کند.« در چنين شرايطی که 
نداشته  ايران  برای  برجام دستاوردی 
است و به آن اعتراف می کنند، مشخص 
نيســت چرا بار ديگر بــرای الحاق به 

کنوانسيون سه قلو تالش می کنند!
مقایسه غلط

احمد زيدآبادی، فعال اصالح طلب 
نوشته است: »محض اطالع آن دسته 
از »اصولگرايان« مدافع حضور نظاميان 
در حوزه اجرا و اقتصاد يادآور می شوم: 
هر که بتواند موشــک و بمب افکن و 
حتی بمب اتم بسازد، لزوماً نمی تواند 
کاالی مرغوب توليد کند، تاجر خوبی 
شود، توسعة متوازنی در پيش گيرد و 
به اقتصاد خرد و کالن ســامان دهد. 
اگر بــاور نداريد تجربة اتحاد جماهير 
شوروی، کرۀ شمالی و پاکستان پيش 
روی ماســت. همين پاکستانی ها در 
همســايگی ما کــه نظاميانش موفق 
به آزمايش و توليــد بمب اتم و انواع 
موشک های پيشــرفته شده اند، آيا به 
رغم سيطره شــان بر امور آن کشــور 
مشــکل اقتصاد را حل کرده اند؟ اگر 
حــل کرده اند پس ايــن همه فقير و 
بينوای پاکستانی که گاه مرزها را در 
می نوردند، از سر خوشگذرانی است؟«؛ 
اين در حالی اســت که موفقيت های 
سپاه پاســداران در خودکفايی بنزين 
در ستاره خليج فارس در مقابل چشم 
ماســت و هرگز نبايد سپاه پاسداران 
را با نيروهای ارتش برخی کشــورها 

مقايسه کرد.
شما 20 درصدید؟!

»عليرضا علوی تبار« در يادداشتی 
نوشت: »اگر قرار است به دنبال مقصر 
برای مشکالت و مسائل کشور بگرديم، 
بايد کل »سيستم اداره امور عمومی« 
کشــور را مورد نقــد و ارزيابی قرار 
دهيم. دولت )قوه مجريه( تنها بخشی 
از سيســتم اداره امور عمومی کشور 
اســت. حداکثر قدرتی که در اختيار 
دولت است، حدود يک پنجم است. با 
توجه به تناسب اختيار و مسئوليت، 
در همين حدود نيز می تواند پاسخگو 
باشــد.« اصالح طلبان هيچ گاه به اين 
پرسش پاسخ نداده اند که اگر اختيارات 
دولت، حداکثر ۲۰ درصد است، پس 
چرا در آســتانه هر انتخابات، خود را 
به آب و آتــش زده و با هراس افکنی 
و دروغ پراکنــی، به هر طريق ممکن 
در پی دســت يافتن به کليد پاستور 

هستند؟!

رضا رحمانی، وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشــاره به تدوين يک بســته جامع برای خودرو گفت: شــاه بيت اهداف ما افزايش توليد خودرو است؛ زيرا در صورت 
افزايش توليد، قيمت ها اصالح می شود، بنابراين ما به دنبال آن هستيم تا موانع توليد را رفع کنيم و توليد خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانيم. وضعيت توليد برخی 

خودروها متأثر از تحريم ها بوده، اما خوشبختانه تعداد خودروهای متأثر از تحريم ها محدود است؛ زيرا برای ساخت بيشتر خودروها از توان داخلی استفاده شده است.

 بسته جامع خودرو
 تدوین می شود

روی خط خبر

  امین پناهی/  اين روزهــا همه جا حرف 
از گرانی اقالم اســت؛ از تريبون هــای نماز جمعه و 
کالس های درس گرفته تا داخل تاکسی ها و مغازه هايی 
که به نوعی ويترين گرانی برای مردم هستند. هرچند 
آمارهای رسمی تورم نقطه به نقطه بهمن ماه را ۲۳ 
درصد اعالم کرده اند، اما وضعيت جيب مردم و توانايی 
خريد آنها نشان می  دهد که اين اعداد و ارقام در دنيای 
واقعی وجود ندارند و تورم واقعی بســيار بيشــتر از 
اينهاست. يکی دو نمونه مبتالبه، افزايش افسارگسيخته 
قيمت گوشت و برخی مرکبات است که در هفته های 
اخير داد مردم را درآورده اســت. قاچاق دام زنده به 
خارج از کشور و ضعف مديريت در اين  زمينه سبب 
افزايش قيمت گوشت شده است، يا برای نمونه افزايش 
چند برابری قيمت آجيل نسبت به سال گذشته اصاًل 
خريد آجيل برای سفره های نوروزی را در هاله ای از 
ابهام قرار داده اســت. برخی از دست اندرکاران توليد 
پسته دليل افزايش چند برابری قيمت آن را کاهش 
توليد و تالش برای تأمين نياز خارجی برمی  شمرند. 
اين در حالی اســت که آمارها نشان می  دهد قيمت 
پسته صادراتی در خارج از کشور به مراتب پايين تر از 

رقمی است که در کشور به فروش می  رسد.

 اندر حکایت پراید
نمونه ديگری که اين روزها داستانش نُقل محافل 
اســت و البته سبب شــده طنزهايی هم درباره آن 
ساخته شود، داستان گرانی خودرو و به عنوان نماد 
گرانی پرايد است. نزديک به سه دهه است که پرايد 
يکی از خودروهای رايج مردم ايران اســت. »پرايد« 
در مفهوم انگليسی يعنی تکبر و غرور. درباره گرانی 
و البته انتظارهای طوالنی برای ثبت نام و پيش خريد 
اين محصول که در ۱۰ سال گذشته قيمت آن حدود 
هشت برابر شده است، سعی کرده ايم در اين گزارش 

کمی به آن بپردازيم.
در تابستان 9۴ در شبکه های اجتماعی جريانی 
عليه خودروهای داخلــی به راه افتاد که به کمپين 
نخريدن خودروی داخلی موســوم شد. اين کمپين 
که با اقبال مردم مواجه شد، خواستار بهبود کيفيت 
و کاهش قيمت خودروهای داخلی شده بود. هر چند 
کارشناسان و البته، مسئوالن ديدگاه های خود را در 
ايــن باره مطرح می  کردنــد. در آن زمان نعمت زاده 
وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت کسانی را که به 
اين کمپين می پيوستند، »گناهکار«، »ضدانقالب«، 

»ضدمنافع ملی« و »دشمن اشتغال زايی« دانست.
اما در نهايت خروج خودروسازان از رکودی که 
کمپين »نه به خريدن خودرو« بر بازار خودرو ايجاد 
کرده بود، زمانی اتفاق افتاد که دولت با يک بســته 

تشــويقی به ســراغ مردم رفت و با پرداخت وام ۲۵ 
ميليونی در عرض کمتر از ۱۰ روز توانست انبارهای 
انبوه از ماشين خودروســازان را خالی کند و البته، 
خودروســازان را گستاخ تر کرد که رفته رفته نه تنها 
به ســمت کيفيت مطلوب و قيمت مناسب حرکت 
نکردند؛ بلکه ســبب شد بخش های توليدات شان را 
که جــزو الينفک يک خودرو اســت به عنوان يک 

آپشن در نظر بگيرند.
از آن زمــان تاکنون که رونق بــه بازار خودرو 
بازگشت، اين بازار يک روند ثابت را طی کرد تا اواسط 
امســال که کم کم از اوايل تابستان قيمت خودرو در 
بازار رو به فزونی گذاشــت. با کشمکش های فراوان 
باالخره قرار بر آن شد که قيمت خودروهای توليدی 
کارخانه بر اساس قيمت بازار تعيين شود. بايد گفت 
اين قيمت گذاری عجيب که تنها در ايران شاهد آن 
هستيم غير کارشناسی ترين نوع قيمت گذاری است؛ 
يعنی به جای آنکه قيمت خودرو بر اساس قيمت تمام 
شده آن به بازار عرضه شود، بر اساس قيمت بازار که 
معموالً بر مبنای عرضه و تقاضا تعيين می  شــود، به 
راحتی می  توان با پايين آوردن عرضه نسبت به تقاضا 
قيمت بازار را باالتر برد که به صورت خودکار سبب 

افزايش اين روند خواهد شد. 
و بايد توجه داشــت که با ايــن روند، افزايش 
قيمت ها هيچ پايانی نخواهد داشت و تا هرجايی که 
خودروســاز دلش بخواهد به واسطه کاهش عرضه 
يا حتی در صــورت لزوم متوقف کردن آن می  تواند 

قيمت ها را افزايش دهد.

 چند سؤال اساسی
سؤالی که همواره ذهن مردم را به خود مشغول 
می  کند اين است که در سالی که از سوی رهبر معظم 
انقالب مزين به ســال حمايت از کاالی ايرانی شده 
اســت و البته سياست های اقتصادی ابالغی از سوی 
معظم له همواره بر اين نکته، يعنی حمايت توليدات 
داخلی تأکيد دارد، آيا شامل صنعت خودروسازی هم 

می  شود يا خير؟
در ايــن باره بايد به چند نکته مهم توجه کرد؛ 
کارشناســان معتقدند که قيمــت خودرويی مانند 
پرايد اکنون رقمی در حدود ۲۲ ميليون تومان است 
و نبايد بيش از آن به فروش برســند؛ يعنی شرکت 
خودروســازی با فروش پرايد ۲۲ ميليونی عالوه بر 
کســب هزينه های تمام شــده برای قطعات و غيره 
ســود معقول و منطقی را هم کسب خواهد کرد. اما 
شرکت خودروساز با اجرای سياست های غلط کاری 
کرده که امروز قيمت اين خودرو به حدود ۵۰ ميليون 
تومان نزديک شــده است. اين يعنی حمايتی که از 

مصرف کننده بايد صورت بگيرد و نفع مشتری اصاًل 
مــورد توجه قرار نمی  گيرد و خودروســازان فقط به 

دنبال سود خود هستند.

اما پرسش مهم ديگری در اينجا مطرح می  شود 
و آن اينکه آيا ما به ورود خودرو با قيمت های آنچنانی 

يا حتی تکنولوژی آن از خارج نياز داريم؟
پاســخ اين پرســش را در سخنان رهبر حکيم 
انقالب در ديدار با کارگران در ارديبهشت ماه سال 9۵ 
اين گونه می  خوانيم: »ذهنی که می تواند يک موشک 
درســت کند که اين موشــک دو هزار کيلومتر طی 
می  کند و با کمتر از ده متر خطا به هدف می  رسد... 
که دشــمنان ما اعتراف می  کنند به اهمّيت اين کار، 
آيا اين مغز نمی  تواند خودرويی را که فرض بفرماييد 
مصرفش ۱۳ ليتر در صد کيلومتر است، برساند به پنج 
ليتر در صد کيلومتر؟ نمی تواند بکند؟ اين مغز عاجز 
است از اين کار؟ چرا به جوان ها مراجعه نمی  کنيد؟ 
چرا به اين ذهن های خاّلق مراجعه نمی  کنيد؟ چرا 

از اينها کمک نمی  گيريد؟«
از ســويی، سرلشــکر باقری، رئيس ستاد کل 
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی آمادگی نيروهای 
مســلح را برای همکاری با شرکت های خودروسازی 
اعالم کرده  است و سردار حاجی زاده، فرمانده نيروی 
هوافضای ســپاه هم از آغاز همکاری با شرکت های 
خودروســازی برای کمک بــه تقويت توليد قطعات 

داخلی خبر داده است.
شــبکه های اجتماعی هم کانالی برای دست به 

دست شدن محصوالتی اســت که نيروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ايران برای کاربرد نظامی خود آن 
را از صفر طراحی کرده و همه مراحل ســاخت آن را 

خود انجام داده اند و حاال در مأموريت های گوناگون 
به کار می  گيرند. اين نشان دهنده آن است که جوان 
ايرانی بر هر ايده ای که بخواهد، می  تواند جامه عمل 
بپوشاند. اين در حالی اســت که عده ای خودباخته 
به جای آنکه به دنبال هدايت صنعتگران در مســير 
رقابت و البته نوآوری و ايجاد سيســتم های جديد و 
همگام با جهان باشــند، در جلسات اين گونه مطرح 
می  کنند: »در هيچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و 
قرمه سبزی، در هيچ تکنولوژی توليد رقابتی و برتری 

نخواهيم داشت.« 
تفکر ما نمی توانیم!

با نگاهی به کارنامه بهترين طراحان اتومبيل در 
جهان که برای ورود يک دستگاه از آنان به کشور بايد 
ميلياردها تومان هزينه کرد، متوجه می شويم بسياری 
از کسانی که اين خودروها را طراحی کرده اند، ايرانی 
بوده اند؛ يعنی طراحی يک اتومبيل از ذهن يک ايرانی 
بيرون آمده است، حال آنکه صنعت خودرو سازی ما از 
همان ابتدا مشغول کپی کاری و مونتاژ اتومبيل های 

کم کيفيت خارجی بوده است.
مشکل اصلی صنعت خودروسازی و همچنين 
ديگــر صنايع يک چيز اســت و آن اينکه کار توليد 
در دســت کســانی اســت که تفکرشــان بر روی 
»نمی توانيم« خالصه می شــود. اينهــا همان هايی 

هستند که می نشينند تا آمريکا با برجامش در کشور 
ما رونق ايجاد کند. کسانی که حاال مديريت بسياری 
از نهاد های اقتصادی و صنعتی در دســت آنهاست و 
به اقتصاد بازار آزاد معتقدند، هيچ وقعی به مســئله 
اقتصاد مقاومتی ننهاده و همچنان ســعی می کنند 
مشــکالت اقتصادی را از طريق نســخه های غربی 
منســوخ، که حاال خود غرب هم متوجه آثار مخرب 

آن شده است، حل کنند.
در ديگر سو جوانانی حضور دارند که هرگاه اراده 
کرده اند در جهت پيشــبرد اهداف انقالب اسالمی و 
ملت ايران پيروز شده اند. از همان روزهای ابتدای پس 
از انقالب و زمانی که کشــورهای جهان يک جنگ 
تمام عيار به کشــورمان تحميل کردند، اين جوانان 
بوده اند که توانســته اند مشکالت را به بهترين شکل 
حل کنند که در بســياری از موارد کشورهای غربی 

و غول های صنعتی را انگشت بر دهان گذاشته اند. 

مشتری مقصر است!
اما چرا خودروهايی که حتی در ســنجش های 
گوناگون حداقل نمره الزم را هم کســب نمی کنند، 
همچنان می توانند يکه تاز ميدان باشند و صاحبان شان 
با هر قيمتی که دل شان بخواهد اين خودروها را عرضه 
کنند و هرگاه شرکت های خودروسازی شروع به فروش 
خودروهای بی کيفيت خود آن هم با وعده تحويل سر 
خرمن می کنند، باز هم عده ای برای کسب سود سر از 
پا نمی شناسند؟ حتی در موردی عجيب مدتی پيش 
شاهد آن بوديم که يکی از شرکت های خودروسازی 
پيش فروش را به اين صورت انجام می دهد که نه تنها 
شــما نمی دانيد چه خودرويی را نام نويسی می کنيد؛ 
بلکه از قيمت و زمان تحويل آن نيز بی خبريد؛ اما نکته 
عجيب تر آن اســت که برخی برای نام نويسی همين 

خودروی مجهول الهويه هم سر و دست می شکنند.
در حقيقت، همه مشــکالت را هم نبايد به پای 
خودروساز نوشــت. خودروســاز زمانی که می بيند 
محصول بی کيفيت توليدی اش که رفته رفته از کيفيت 
آن کاسته هم می شود با چنين تقاضايی روبه روست، 
به طور قطعی نه به سراغ کيفيت باالتر خواهد رفت و 
نه قيمت را پايين تر خواهد آورد و اين سبب می شود 
خودروسازان گســتاخ تر از گذشته با مشتريان خود 
برخورد کرده و در صورت ادامه اين روند بايد منتظر 

افزايش قيمت خودرو در روزهای آتی نيز باشيم.
حاال هــم راه حــل معضل خــودرو تنها يک 
چيز اســت و آن هم اينکه مديريــت آن را به يک 
مديريت انقالبی تغيير داده و با از بين بردن مافيای 
خودروســازان، تفکرات انقالبی بــر مبنای اقتصاد 

مقاومتی در آن جاری و ساری شود.

گزارشی از موج افسارگسیخته گرانی خودرو در کشور

پراید در مسیر غرور قیمت!

 دوشنبه ۶  اسفند 139۷   سال نوزدهم     شماره ۸۸۸  

متوسط مصرف مواد اصلی
درصد تغييراتآبان 97اسفند 9۴مواد در سمند

اسفند 9۴ به آبان 97
۴۲۶٪۱۰۰۶۱/۰۰۰۲۶۰/۰۰۰آلومينيوم

۳7۰٪۵۱۴۰/۰۰۰۱۴8/۰۰۰مواد پليمری
۲77٪۶۲۶۱8/۰۰۰۴9/8۳۵ورق فوالدی

۳۳۶٪۱۱۱8۰/۰۰۰۶۰۵/۰۰۰مس
۳۵۳٪۱788/۵۰۰۳۰/۰۰۰چدن)قراضه(

۳۴۶٪7۵/۰۰۰۲۶۰/۰۰۰سرب
۲۲۵٪۱۰7۲8/۰۰۰۶۳/۰۰۰فوالد آلياژی

۳۰۰٪۳۰/۲۰79۱/۰۰۰دالر نرخ ارز مبادالتی ـ نيما
ميزان ارز بری برای هر دستگاه خودرو
با ساخت داخل باال ۱۵۵۱ ـ۲۰۰۰ يورو

با ساخت داخل پايين ۶۰۰۰ يورو
طی مدت سه سال، شورای رقابت در مجموع ۱۲/۵ درصد افزايش قيمت به خودروهای سواری داده است

درصد تغییرات قیمت مواد داخلی و ارز
مورد مصرف صنعت خودرو)کیلو/ ریال(

براساس گزارش آذر ماه ۹۷ سازمان برنامه و بودجه

  سعید قاسمی/ دبير انجمن خودروسازان 
گفت: »بهترين راه اين است که برای کنترل قيمت ها 
خودرو در حاشــيه بازار به فروش برسد؛ يعنی اين 
موضوع همانند گذشته در اختيار هيئت مديره های 
شــرکت ها قرار گيرد تا با اين وضعيت دالالن بازار 
خــودرو به علت نبود صرفه اقتصــادی اين بازار را 

رها کنند.«
احمد نعمت  بخش در گفت وگو با خبرنگار ما با 
اعالم اين موضوع درباره افزايش قيمت خودرو گفت: 
»اگر به آرشــيو سال های گذشته نيز مراجعه کنيم 
اصوالً هميشه اواخر سال چون تقاضا برای خودرو زياد 
می شود، ناخواسته بازار خودرو دچار افزايش نسبی 
می شود؛ ولی همه ماجرا به اينجا ختم نمی شود. در 
دهه 7۰ اختالف قيمت بازار خودرو با قيمت کارخانه 
بســيار زياد شد، در ســال های ۱۳7۱ تا ۱۳7۳ دو 
مصوبه را شورای اقتصاد صادر کرد که خودرو بايد در 
حاشيه بازار به فروش برسد. طبق نموداری که وجود 
دارد، از سال ۱۳7۶ به مدت ۱۰ تا ۱۲ سال نمودار 
افزايش قيمت خودرو قابل مقايسه با شاخص کاالی 
مصرفی نبود؛ يعنی همين قدر که ما بر اساس مصوبه 
شورای اقتصاد اجازه داشتيم خودرو را در حاشيه بازار 
بفروشيم، دالل ها از اين بازار خارج شدند و در نهايت 
نيز فقط شاهد افزايش ۲ تا ۳ درصدی قيمت خودرو 

در هر سال بوديم.«
دبير انجمن خودروسازان افزود: »متأسفانه در 
دولت دهم اين فرمول دچار تغييرات بسياری شد و 
گرفتار مسائل شورای رقابت شديم و بار ديگر اختالف 
قيمت های بازار از قيمت کارخانه زياد شد و روشی 

که ما تجربه کرده بوديم، به هم ريخت.«

وی ادامه داد: »اگر بنا بر اين باشد که به دنبال 
حل مشکل برويم، بهترين راهکار اين است که خودرو 
در حاشــيه بازار به فروش برسد تا دست دالل ها از 

اين بازار حذف شود.«
نعمت بخــش ادامه داد: »وقتی اختالف قيمت 
بازار و کارخانه زياد باشــد و در پی آن قيمت دالر 
هم افزايش يابد، مردم برای نام نويســی خودروها و 
پيش فروش ها هجوم می آورند و ســبب می شود در 
عرض ۱۰ دقيقه سايت بسته شود و در ادامه همه از 
ما ناراضی شوند. خب ما هم در مقابل اين انتقادها با 
روشی که تعيين شده بود، کاری نمی توانستيم بکنيم. 
دستگاهای نظارتی کنترل کردند که تقلبی در کار 
نباشد و سايت باز شود و در عرض يک ساعت ۵۰۰ 
هزار نفر به سايت مراجعه کردند و در واقع به سرعت 
ظرفيت به اتمام رسيد؛ چرا که اختالف قيمت بازار 

از کارخانه زياد بود.«
دبير انجمن خودروســازان ادامــه داد: »بنده 
بارهــا در مصاحبه های گوناگون گفتــه ام راه حل 
کنترل قيمت خودرو فروش در حاشيه است؛ آقای 

جهانگيری هم اين مطلب را تأييد کردند.«
وی تصريح کرد: »پس از مطرح شدن پيشنهاد 
انجمن خودروسازان در انتهای دوره مديريت آقای 

شريعتمداری، پيشنهاد بنده را به دبير شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی بردند و تصويب شد قيمت گذاری 
از شورای رقابت به کميته خودرو و ستاد تنظيم بازار 
انتقال پيدا کند؛ اما در همان شــهريور ماه سازمان 
حمايت قيمت تمام شــده خودرو را اعالم کرد. اين 
ســازمان با توجه به افزايش چند درصدی در مواد 
اوليه خودرو و قيمت دالر مطرح کرد، قيمت خودرو 
بايد افزايش 7۰ تا 8۰ درصدی داشته باشد. پس از 
جلســات متعدد به اين نتيجه رسيديم که اگر اين 
اتفاق رخ بدهد، شوک بزرگی به بازار وارد می شود، 
بنابرايــن پس از مشــورت های مختلف قرار بر اين 
شد که طی سه مرحله افزايش قيمت انجام شود و 
خودروسازان قبول کردند؛ ولی آقای شريعتمداری به 
دليل پرهيز از عواقب افزايش قيمت خودرو، افزايش 
قيمت هــا را اعالم نکــرد و زمانی که آقای رحمانی 
وزير شــد، با تأخير زياد افزايش ۳۰ درصدی اوليه 

اعالم شد.«
نعمت بخش با اشــاره به موج اعتراضی به اين 
افزايش قيمت ها، افزود: »خيلی از ثبت نام کنندگان 
کسانی بودند که به دليل سود به اين امر دست زده 
بودند و به وزارت خانه هجوم آوردند و با ســر دادن 
شعارهای متعدد سبب شدند تا آقايان عقب نشينی 

کنند و افزايش۳۰ درصدی اعمال نشــود. در حالی 
که خود ســازمان که رئيس آن معاون وزير است، با 
محاســباتی که انجام داده بودند اذعان داشتند بايد 

7۰ تا 8۰ درصد خودرو افزايش قيمت پيدا کند.«
وی افزود: »در اين وضعيت سازمان بورس هم 
اعالم کرد در 9 ماه گذشته ايران خودرو و سايپا ۱۱ 

هزار و 8۰۰ ميليارد تومان ضرر کردند.«
نعمت بخش با اشاره به عملکرد ضعيف در حوزه 
فروش خودرو در حاشيه بازار، ادامه داد: »متأسفانه در 
اين حوزه خوب عمل نکرديم؛ چرا که تصويب شد 8۰ 
درصد توليدات را برای تعهدات معوقه ای که به مردم 
پيش فروش کردند، در اختيار شرکت ها قرار دهند و 
۲۰ درصد را تحويل فوری در حاشيه بازار بفروشند.«

وی ادامــه داد: »مهم ترين قضيه تحويل فوری 
اين بود که ما بارها گفته بوديم خودرو در حاشيه بازار 
به فروش برســد، يعنی اين موضوع همانند گذشته 
در اختيار هيئت مديره های شــرکت ها قرار گيرد تا 
هيئت مديره شــرکت دچار بوروکراســی نشود و به 

دنبال اجازه از وزارتخانه بدود.«
نعمت بخش در نقد وضعيت فعلی، افزود: »هفته 
گذشــته چرا سايپا يک ساعته ۱۰۰۰ پرايد تحويل 
فوری فروش کرد؟ برای اينکه قيمت بازار ۴۵ ميليون 
تومان بود؛ اما به شرکت سايپا اعالم شده بود بايد با 
قيمت ۳7 ميليون تومان به فروش برساند، در صورتی 

که اصاًل نبايد اين اتفاق رخ می داد.«
وی در توضيح گفت: »وقتی ســايپا حدود دو 
هزار دســتگاه خودرو توليد می کند، ۲۰ درصد آن 
می شود ۴۰۰ دســتگاه. اگر موضوعی که ما عنوان 
کرديم عمل می کردند، يعنی قيمت فروش خودرو 
در حاشــيه بازار در اختيار خــود هيئت  مديره قرار 
می گرفت، در اين صورت ســايپا وقتی قيمت بازار 
پرايد ۴۵ ميليون تومان بــود، تحويل فوری را ۴۴ 
ميليون تومان اعــالم می کرد و به اين ترتيب افراد 
ســودجو برای يک ميليون تومان از اين بازار خارج 
می شــدند و به جای فروش ۱۰۰۰ دستگاه در يک 
ســاعت همان تعداد ۴۰۰ دستگاه که در روز مجاز 
بود، به صورت تحويل فوری به فروش می رســيد و 
در هفتــه بعد که بازار از ۴۵ ميليون به ۴۴ ميليون 
کاهش می يافت، سايپا می توانست با فروش تحويل 
فوری به قيمت ۴۳ ميليون تومان قيمت بازار آزاد را 

به ترتيب کاهش دهد.«

 دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با صبح صادق

عرضه خودرو در حاشیه بازار راه حل کنترل قیمت و تقاضا است
     

توپ در زمین دولت است نه مردم!
يک پژوهشگر حوزه جامعه شناسی گفت: »خودرو 
خانه دوم ايرانی ها اســت و مکمل خانه ثابت آنها است، 
به همين دليل وقتی عرضه متناسب با تقاضا نيست، هم 
قيمــت خانه و هم خودرو باال رفته و به ويژه اآلن که 
تعطيالت عيد هم پيش رو است و خيلی ها می خواهند 
در پناه اين خانه دوم به مســافرت بروند و تقاضای به 
اصالح شــب عيد هم وجود دارد؛ لذا تقصيری گردن 

مردم نيست و بايد عرضه را جوابگوی تقاضا کرد.«
دکتــر ابراهيم فياض پژوهشــگر حوزه فرهنگی 
و اجتماعــی در گفت وگو با صبــح صادق با بيان اين 
مطلب، اظهار داشــت: »زمانی در کشور سيمکارت و 
گوشی تلفن همراه همين وضعيت خودروی امروز را 
داشت، چون مردم به دليل شرايط فرهنگی و اجتماعی 
حاکم بر جامعه مانند روابط خانوادگی و روابط دوستی 
به شدت به ارتباطات بی سيم احساس نياز پيدا کرده 
بودنــد، اما عرضه جوابگوی تقاضا نبود و اين اتفاق تا 

زمانی که بازار اشباع شد، ادامه داشت.«
وی افزود: »در زمينه خودرو نمی توان گفت که 
مردم مقصر هســتند؛ چرا که تقاضا با توجه به اينکه 
نياز ضروری مردم اســت، وجود دارد و طرفی که بايد 
عرضــه کند، يعنی دولت کم کاری کرده و خود دولت 
مقصر اين ماجرا اســت. همين مسئله در زمينه خانه 

هم گريبانگير مردم شده است.«
فياض با رد کردن اين موضوع که ســرمايه های 
ســرگردان دســت مردم، اين بازار را به وجود آورده، 
افزود: »بايد ابتدا ديد که اين پول ها را چه کسی بين 
مردم پخش کرده، چه کســی هر زمانی که پول کم 
آورده اسکناس چاپ کرده و سبب افزايش تقاضا شده 
اما فکری به حال تأمين اين تقاضا نکرده اســت. اآلن 
پول سرگردان دست مردم است قبول، اما مردم امروز 
نيازشــان خانه و خودرو است و کسی پاسخگوی اين 

نياز نيست.«
وی ادامه داد: »امروز که در توليد مشکل وجود 
دارد، مقصــر آن دولت و سياســت های اقتصادی آن 
اســت؛ چرا که متولی اصلی هــم توليد خودرو و هم 
توليد مسکن، درست يا نادرست دولت بوده و متأسفانه 
فکری به حال افزايش تقاضا نداشــته و عده ای هم در 

اين مسائل رانت داشته اند.«
فيــاض در پايان افزود: »تنها چاره دولت همين 
مسئله بردن اين سرمايه ها به سمت توليد است که باز 
سوء مديريت دولتی در اين مسئله ديده می شود، لذا 

توپ تقصير در زمين دولت است، نه مردم. 

تلنگر



 برنی ســندرز )ســناتور دموکرات و نامــزد انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲0۲0 آمریکا(:  جنون آميز اين است که ما 
رئيس جمهوری نژادپرســت، جنســيت زده و متقلب داريم. ما مردم را متحد 
می کنيم و نه تنها او را شکست می دهيم، بلکه حيات اقتصادی و سياسی در 

اين کشور را هم متحول می کنيم.
عباسعلی کدخدایی: آيت اهلل مؤمن، عالمی وارسته، اخالق مدار 
و فقيهی دانا و آشــنا به مسائل روز بود. او مبارزی خسته ناپذير در 
دوران قبــل از پيــروزی و ايثارگری تمام عيار برای انقالب و مردم بود. ضمن 
تأکيد و اصرار بر مبانی فقهی که بر همگان روشــن اســت، هميشه در صف 
دفاع از مردم بود و بسياری از نظرات فقهی شورای نگهبان که در تأييد حقوق 
مردم اســت، حاصل تالش و استدالل ايشان بوده است. عالمی بود به دور از 
تشريفات و نه تنها اعتنايی به تشريفات و مال آن نداشت؛ بلکه ديگران را نيز 

از انجام آن باز می داشت.
حسین قدیانی: ُوريای نازنين! )وريا غفوری، بازيکن کرد باشگاه 
استقالل( وجدان خود را قاضی کن! آيا مشکالت ما در حوزه  اقتصاد 
و معيشــت به اين خاطر است که جوانان غيور ديگری، دشمن اين آبادی را 
در همان شامات و غزه و لبنان نگه داشته اند يا از قضا ناشی از ناشی گری های 
قوه  اجرا در هر دو حوزه  خارج و داخل است؟! واهلل حمايت ما از فلسطين علت 
مشکالت نيســت که ما اگر هم حضوری در منطقه داريم، در اصل به  خاطر 
امنيت خودمان است و نگه  داشتن دشمن در همان بيرون مرزها! ولی عجيب 
نيســت که بعضی دولتمردان جوری حرف می زنند، کأنه مشــکل از موشک 

است، نه بی تدبيری خودشان!

  حسین عبداللهی فر/ استيضاح کنندگان رئيس جمهور داليلی دارند که اشاره به همه آنها ممکن 
نيست. اصلی ترين دليل آنها جلوگيری از روند فشارهای روزافزونی است که به مردم و کشور وارد می شود. 
آنها هم از موانع و دشواری کاری که می کنند خبر دارند، اما تالش خود را می کنند تا آيندگان، آنها و مجلس 

را به بی عملی متهم نکنند. 
مخالفان استيضاح رئيس جمهوری هم داليل فراوانی دارند که يکی از آنها اين است که محمد دهقان 
از فراکسيون واليی می گويد: »وقتی نمی توان تعداد امضای الزم، يعنی 89 رأی برای طرح در صحن علنی 

را جمع کرد، چگونه می توان دوسوم آرای خانه ملت، يعنی بيش از ۱9۰ رأی را جمع کرد؟«
طبيعی است موافقان و مخالفان ادله يکديگر را قانع کننده ندانند و هر يک از تحليلگران، دولتمردان، 
نمايندگان، شخصيت های سياسی و جريان های اعتدال، اصالحات و اصولگرا راه خود را انتخاب کنند، اما رفتار 
عده ای در برخورد با موافقان طرح استيضاح يا سؤال از رئيس جمهوری به گونه ای است که با وظايف قانونی 
نمايندگان و جايگاه مجلس مغايرت دارد. فضای رســانه ای در اين زمينه نشان می دهد مخالفان استيضاح 

اســتيضاِح  به  رئيس جمهوری 
اســتيضاح کنندگان پرداخته و 
مسيری در راستای تخريب آنها 

انتخاب کرده اند. 
در ايــن زمينه می توان به 
تيتر »آرمــان« در آخرين روز 
هفته گذشته )دوم اسفند( اشاره 
کرد که روی تصويری از محسن 

غرويان نوشت: 
»مشــکالت قــم را رهــا 
کرده ايــد؛ دنبــال اســتيضاح  

رئيس جمهوريد!« اين روزنامه می افزايد: »برخی از نمايندگان مجلس که بيشــتر متمايل به جبهه پايداری 
هســتند، چند روزی اســت که به بهانه گرانی ها، عدم اشتغال و بيکاری به سمت و سوی سؤال و استيضاح 
از رئيس جمهور رفته و به جمع آوری امضا مشغولند. اين در حالی است که مثاًل استان قم خود با مشکالت 
بسياری از جمله طرح نيمه کاره منوريل، فرودگاه، حاشيه نشينی و مشکالت اجتماعی و فرهنگی مواجه است. 
لذا به  نظر می رسد نمايندگانی که از مردم در اين استان رأی گرفته اند، بايد قبل از هر طرحی به سوی حل 

مشکالت مردم و نيز استان خود گام بردارند.«
اصالح طلبان افراطی هم اســتيضاح کنندگان را به طراحــی کودتای نظامی متهم می کنند و چنانکه 
»آفتاب يزد« می نويسد، شخص يا گروهی گفته است: »ذوالنوری در پشت پرده به فکر روی کار آوردن يک 

نظامی در اين حوزه است.«
اين روزنامه به منظور مستندســازی ادعای فوق دســت به کار شــده و در گزارش روز پايانی هفته 
گذشــته خود می نويســد: »هم کليد رمز تاج زاده و هم کليد رمز ذوالنوری معلوم می کند که احتماالً حمله 
توهين آميز اين نماينده مجلس اگر فقط به تاج زاده نباشد، مطمئناً به يکی از مخاطبين اين حمله است.اما 
آيا تاج زاده بيراه می گويد؟ برای درســتی يا نادرستی اين موضوع می توان استناد کرد به سخنان هدايت اهلل 
خادمی. هدايت اهلل خادمی يکی ديگر از نمايندگان استيضاح کننده رئيس جمهور، همان کسی است که پيش 
از ذوالنور در گفت وگويی به نقل از او آمده بود: »در صورت استيضاح روحانی اگر موفق شويم فردی مانند 
قاليباف بيايد، دســت کم چهار پروژه را راه می اندازد.« تالش برای عدم کفايت سياســی روحانی و روی کار 

آوردن کسی مثل قاليباف چه مفهومی دارد؟«
دولتی ها هم اين حرکت را اقدامی تبليغاتی دانسته و استيضاح کنندگان را به طرفداری از احمدی نژاد 
متهم می کنند. از طرف اصولگرايان هم فردی مدعی می شود که جريان دلواپس بيش از آنکه دلواپس جامعه 
و مسائل سياسی باشد، به شدت دلواپس خودش است؛ چرا که جريانی نيست که اگر شلوغ نکند و فضا را به 
هم نريزد، بتواند ادامه پيدا کند. جريان دلواپس هر تالشی می کند آرامش در جامعه نباشد تا خودش زنده 
بماند. اصاًل حيات، اکسيژن، نيرو و قدرت اين جريان به ايجاد فضای روانی تند در جامعه است. لذا آنچه اين 
روزها تحت عنوان استيضاح، برکناری و... مطرح می شود، بيش از اينکه بر واقعيت های سياسی منطبق باشد، 
بر اين منطبق است که اين جريان به جنجال نياز دارد که هر از چند گاهی نيز می بينيم اين اتفاق می افتد.
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   حسن خدادی/ سند »گام دوم انقالب« را بايد فراتر از يک »بيانيه« تمام 
و کمال برای توصيف گذشته و تحليل نقاط  قوت و ضعف و تصوير آينده و در واقع 
يک »دکترين« و راهکار برای عمل در دهه پنجم انقالب در نظر گرفت؛ دکترينی که 
هسته  مرکزی آن »سپردن کار به جوان ها« برای »يک پيشرفت همه جانبه« است. 
متن به نســبت مفصل »گام دوم انقالب« که رهبر معظم انقالب در ۲۴ بهمن  ماه 
منتشر کردند؛ يک بيانيه و مانيفست تمام و کمال برای ۴۰   سالگی انقالب است؛ از 
اين جنبه، »افتخار به گذشــته« و »اميد به آينده« دو رکن اصلی بيانيه است. امام 
خامنه ای)مدظله العالی( ضمن »توصيف« مشروح و واقع بينانه ای از آنچه در اين ۴۰ 
سال پس از انقالب ارائه می دهند، »تحليل« دقيق و منصفانه ای از دستاوردها و در 
کنار آنها از ضعف ها و کاســتی ها پيش می کشــند و در ادامه با اشاره به داللت ها و 
نشانه های روشن، چرايی يک آينده پراميد و درخشان را پيش روی ايران اسالمی برای 
مخاطبان تصوير می کنند. در اين آينده ترسيم شده در بيانية گام دوم، »جوانان« را 
بايد »دال مرکزی« و »نقطه کانونی« مکتوبه  رهبر حکيم انقالب به شمار آورد: »اّما 
راه طی شده فقط قطعه ای از مسير افتخارآميز به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری 
اسالمی است. دنباله  اين مسير که به گمان زياد، به دشوارِی گذشته ها نيست، بايد 
با هّمت و هوشــياری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود؛ مديران جوان، 

کارگزاران جوان، انديشمندان جوان، فّعاالن جوان.«)۱۳97/۱۱/۲۴(
بنابراين امروز با ورود به دهه پنجم انقالب، ضرورت يک جراحی بزرگ در عرصه 
کارگزاری نظام بيش از پيش خود را عيان کرده است. آنچه نگران کننده است اين 
است که مبادا در گام دوم انقالب به جای گذار از دولت اسالمی به جامعه اسالمی 
و آنگاه تمدن نوين اســالمی، به واسطه حضور و نفوذ نيروهای فرسوده بست نشين 
غيرانقالبی ـ اگر نگوييم ضد انقالبی ـ در حرکتی معکوس و ارتجاعی دوباره به مرحله 
پيش، يعنی نظام ســازی برگرديم؛ نظام ســازی ای که با مهندسی معکوس در پرتو 
تحوالت سياسی پيش رو، ديگر هدف و رويکردی جز واليت زدايی و مقاومت زدايی 

از صورت و سيرت انقالب نخواهد داشت.
نسل جوان مؤمن مورد اشاره معظم له در بيانيه مذکور، برای غلبه بر ضعف ها 
و شکســت اهداف دشمنان انقالب اسالمی، ضمن تکيه  بر نيروی جوانی، تحرک و 
خالقيــت و همچنين توجه جدی به ظرفيت های اقتصادی، جغرافيايی، امنيتی و... 
در کشور، برای پيمودن مسير پيشرفت و برداشتن موانع اين مسير نيازمند برداشتن 
گام هايی هستند که بايد با بهره گيری از تجارب نسل اول انقالب اسالمی )کسانی که 
تحت تأثير فضای بين المللی و داخلی در دهه های پس از انقالب اسالمی دگرانديش 
نشدند و در حوزه عملکردی نيز تنبل و سست نيستند(، آنها را بپيمايند: »در همه  
ميدان های سياســی و اقتصادی و فرهنگی و بين المللی و نيز در عرصه های دين و 
اخالق و معنويّت و عدالت، بايد شانه های خود را به زير بار مسئولّيت دهند، از تجربه ها 

و عبرت های گذشته بهره گيرند.«)۱۳97/۱۱/۲۴(
از ديدگاه معظم له انســان های بی روحيه، ترسو، مأيوس، تنبل، فرصت طلب و 
خودکم بين، در اين ميدان اگر خود مانعی برای ديگران نشوند، نمی توانند هيچ هنری 
از خود نشــان دهند. اين ويژگی های منفی دقيقاً تعريف جامعی اســت که جوانان 
مؤمن انقالبی با هدايت و راهنمايی رهبران معنوی و سياسی خود بايد بر آنها غلبه 
کرده و جمهوری اسالمی ايران را بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت مديريت کنند.
اما به نظر می رســد، اشاره رهبر معظم انقالب به اعتماد به نسل جوان مؤمن 
انقالبی، موضوعی فراتر از توصيف صرف توانمندی های اثبات  شده ايشان باشد؛ بلکه 
فراميــن معظم له در کنار انتصاب های اخير در حوزه های انتصابی همانند نيروهای 
مسلح و سازمان های فرهنگی، مانند تعيين رياست سازمان تبليغات اسالمی و حتی 
ائمه جمعه کشــور نشــان دهنده راهبردی بلندمدت در نگرش ايشان و آن عبور از 

پيرساالری و واگذاری مديريت های اجرايی کشور به جوانان است.

جوان مؤمن انقالبی کارگزار تحقق گام دوم انقالب

حميد رسايی گفت: ما ابتدا بايد بدانيم در موضوع FATF با چه کسانی مواجه هستيم و چه کسانی بر ما فشار می آورند تا به الزاماتش تن دهيم. در رأس اين ماجرا سه کشور اروپايی همچون 
آلمان، انگليس و فرانســه قرار دارند، کشــورهايی که ما در گذشــته آنها را تجربه کرده ايم. اين سه کشور اروپايی به هيچ يک از تعهدات خود در توافق سعدآباد عمل نکردند. مصلحت نظام غير از 
اين نيست که FATF را رد کنيم و قبول اين لوايح نفی استقالل کشور است؛ چرا که کشورهای خارجی ما را مجبور می کنند قوانين داخلی را تغيير دهيم که هيچ منفعتی برای کشورمان ندارد.

 تجربه سعدآباد را 
تکرار نکنیم

امام)ره( گفتند پشیمان خواهید شد
چندی پيش »علی مطهری« در يک گفت وگوی ويدئويی، در اصالت نامه مورخ ۶ فروردين 
۱۳۶8 امام خمينی)ره( خطاب به مرحوم منتظری تشکيک کرد و مطابق انتظار، رسانه های 
فرصت طلب ضد انقالب نيز از سخنان وی سوءاستفاده کردند. در همين زمينه »سيدحميد 
روحانی« رئيس بنياد تاريخ پژوهی انقالب اسالمی گفت: »اينکه نامه شش فروردين تا چند 
ســال در صحيفه منتشر نشــد، به  خاطر فقدان اين نامه نبود، بلکه دليلش حفظ احترام و 
آبروی آقای منتظری بود که پس از به  وجود آمدن شبهات و تفاسير فراوان، تصميم گرفته 

شد که نامه در صحيفه امام)ره( قرار گيرد.«
 رئيس بنياد تاريخ پژوهی انقالب اسالمی اضافه کرد: »آقای هاشمی رفسنجانی از افرادی 
بود که مخالفت خود را با انتشــار نامه شش فروردين اعالم نمود و حتی در حضور امام)ره( 
برای عدم انتشــار آن گريه کرد. امام)ره( هم در پيش بينی عجيب فرموده بودند که از عدم 
انتشــار اين نامه پشيمان خواهيد شــد و همانطور که اآلن می بينيم، عده ای باز هم در اين 

خصوص شبهاتی را مطرح می کنند.«
 وی در ادامه گفت: »اصوالً چه بيت آقای منتظری و چه عناصر نهضت آزادی، چيزهايی 
را که به ضررشان است انکار می کنند. عناصر نهضت آزادی که می خواهند نامه های امام)ره( 
را تکذيب کنند، با بيانات صريح ايشان که فرموده بودند »اگر اينها به قدرت برسند به کشور 

ضربه می زنند« چه می کنند؟!« 
سيدحميد روحانی با اشاره به اينکه »اقدامات بهانه جويان، دست و پا زدن های مذبوحانه 
است«، بيان داشت: »آنها چاره ای ندارند يا بايد امام)ره( را محکوم کنند که جرئت و توانش 
را ندارند و بنابراين مجبورند از سر دشمنی با امام)ره( در اصالت نامه ها شبهه وارد کنند؛ اما 

حقيقت اين است که ِعرض خود می برند و زحمت ما می دارند!«

   حبیب زمانی محجوب*/ تمدن هر قوم و ملتی تجلّی همة دانش و بينش و توانمندی  و در عين 
حال نشان دهنده ارزش ها و آرمان های آنان و شاخصی اساسی برای تعريف هويت جمعی و تاريخی آن مجموعه 
انسانی است. اسالم و پيامبر عظيم الشأن آن به منزله دين و پيامبر خاتم، کامل ترين نسخه تمدن سازی را برای 
بشريت به ارمغان آورد که بخش کوچکی از اين ظرفيت در عصر طاليی تمدن اسالمی به دست مسلمانان 
جلوه گر شد. هرچند استعمار غرب تمدن اسالمی را رو به افول برد؛ ولی با بيداری اسالمی و به ويژه پيروزی 
انقالب اسالمی ايران جان دوباره ای در تمدن اسالمی دميده شد. هدف نهايی انقالب اسالمی رسيدن به تمدن 
اســالمی در زنجيره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دين، عقالنيت، علم و اخالق بنا شده است. 
اين زنجيره از حلقه انقالب اسالمی آغاز شده و پس از شکل گيری نظام اسالمی وارد مرحله دولت اسالمی 

می شود و پس از دولت اسالمی، جامعه اسالمی اسوه تحقق می يابد و فصلی نو در حيات بشر رقم می زند.
در اين ميان، سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقشی اساسی در تمدن سازی انقالب اسالمی دارد. پيش بينی 

ايفای چنين نقشی ناشی از ظرفيت های فوق العاده ای است که در سپاه وجود دارد. 
گفتنی اســت، هم اکنون 
تحقق  فرايند  پژوهشــی  طرح 
تمدن اسالمی با تأکيد بر نقش 
سپاه در پژوهشگاه علوم اسالمی 
امام صادق)ع( در حال اجراست 
و نشســت های علمی متعددی 
در اين زمينه برگزار شده است.

در ابتدا الزم است به اين 
پرسش پاســخ بدهيم که چرا 
بايد سپاه در تمدن سازی نوين 

اسالمی نقش آفرين باشد؟
سپاه دو نقش اساسی دارد:  يک ـ نقش صيانتی: سپاه بايد انقالبی را حفظ کند که در مسير تمدن سازی 
است و آرمان آن تشکيل تمدن نوين اسالمی است. دوـ نقش تعميق و گسترش: اين نقش به همان مأموريت 
پيش برندگی و پيش روندگی سپاه برمی گردد. در واقع، سپاه هم خود بايد در مسير تمدن سازی گام بردارد 

و هم الهام بخش بقيه نهادها و سازمان ها در اين زمينه باشد. 
که در اين زمينه ظرفيت  های ويژه ای دارد؛

۱ـ سپاه يک نهاد نظامی صرف نيست؛ بلکه نهادی دينی، معرفتی و اعتقادی هم هست. سپاه به معنای 
واقعی کلمه ترکيب حقيقی نهاد نظامی ـ دينی است. از اين نظر قابليت ايفای نقش در مسير تمدن سازی را 
دارد. ۲ـ مردمی بودن: سپاه با استفاده از ظرفيت عظيم شجره طيبه بسيج امکان همراه سازی، همراه کردن 
و به صحنه آوردن مردم را دارد. ما در کشور هيچ نهاد و سازمانی به گستردگی بسيج نداريم و سپاه می تواند 
با استفاده از ظرفيت بسيج، توده مردم را به مسير تمدن سازی رهنمون کند. ۳ـ پيوند عميق با روحانيت 
و مرجعيت: روحانيت به منزله سنگرنشــين دين اسالم وظيفه تبليغ، نگهبانی و دفاع از دين و راهبری بر 
اساس دين را دارد و از اين رو در حوزه تمدن سازی نوين بر مبنای دين اسالم نيز نقش مهمی دارد. پيوند 
عميق ميان سپاه به مثابه سنگرنشين انقالب و روحانيت به مثابه سنگرنشين دين، می تواند کمک شايانی 
به انقالب اسالمی در مسير تمدن سازی کند. ۴ـ وجود نيروهای توانمند و با انگيزه در حوزه های گوناگون 
فرهنگی، دفاعی، اجتماعی و علمی. ۵ـ مراکز متعدد فکری و تحقيقاتی: بهره مندی ســپاه از دانشگاه های 
مهمی، چون دانشگاه امام حسين)ع( در حوزه علوم انسانی و فنی، دانشگاه بقيه اهلل در حوزه علوم پزشکی 
و دانشــکده شــهيد محالتی در حوزه علوم عقيدتی و سياسی و مراکز پژوهشی و تحقيقاتی متعدد، مانند 
پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(، پژوهشکده تحقيقات و مطالعات بسيج و... ظرفيت بسيار عظيمی 
را در اين نهاد برای تمدن ســازی نوين اســالمی ايجاد کرده است. ۶ـ پيوند عميق سپاه و رهبری انقالب: 
انقالب اسالمی که با نظرية محوری واليت فقيه توانسته است دو مرحله از مراحل شکل گيری تمدن نوين 
اسالمی)انقالب اسالمی، نظام اسالمی( را پشت سر بگذارد، برای ادامه راه خود نيز به همين اصل اساسی 
نيازمند است؛ از اين رو، پيوند عميق ميان سپاه و ولی فقيه به منزله سکاندار حرکت امت اسالمی به سمت 

تمدن نوين اسالمی از مهم ترين ظرفيت های سپاه در اين زمينه محسوب می شود.
* استادیار پژوهشگاه امام صادق

ظرفیت های  تمدن ساز

 استفاده از سلبریتی ها 
»دويچه وله« رسانه دولتی آلمان، 
در بخش فارسی خود نقش چهره های 
موســوم به »سلبريتی« در ُکنش های 
سياســی ـ اجتماعــی را بــا دو فعال 
فمينيســت مقيم خارج از کشــور به 
بحث گذاشت. »آزاده دواچی« در اين 
باره گفــت: »کنش گران مدنی بايد از 
پتانسيل سلبريتی ها برای رسيدن به 
اهداف شان استفاده کنند. مثل اتفاقی 
که در ماجرای اعتراض به محدوديت 
ورود زنان به اســتاديوم فوتبال افتاد 
و از ظرفيــت ســلبريتی ها به  خوبی 
بهره برداری شد!« اما در سوی مقابل، 
»محبوبه عباسقلی زاده« سطح توقع از 
سلبريتی ها را تقليل داد و اظهار داشت: 
»ورود سلبريتی ها به عرصه فعاليت های 
اجتماعی و سياسی تا جايی که محدود 
از قبيل جمع آوری  به فعاليت هايــی 
کمک برای زلزله زدگان يا امدادرسانی 
به مثاًل قربانيان اسيدپاشــی يا موارد 
مشابه باشد، مفيد است؛ اما به  محض 
اينکه دامنه اين حرکت ها گســترده تر 
شــود و در قالب های ديگــری روی 
دهــد، می تواند به حذف جامعه  مدنی 

منجر شود.«
وضعیت خوب نظامی ایران

خبرگزاری اسپوتنيک با اشاره به 
تهديدات ترامپ عليه ايران می نويسد: 
همه می دانند که نظامی های آمريکايی 
زمانــی وارد يک جنگ می شــوند که 
طــرف مقابل در ضعيف ترين وضعيت 
خود هستند، در حالی که امروز ايرانی ها 
در بهترين وضعيــت نظامی تاريخی 
خود قرار دارند. شــايد سياستمداران 
با هدف هوچی گــری برخی اوقات به 
راه اندازی جنــگ تهديد کنند، اما به 
طور حتم وقتی که کار جدی می شود 
اين نظاميان هســتند که بايد تصميم 
بگيرند. امــروز ترامپ رئيس جمهوری 
آمريکا با مشــکالت داخلی متعددی 
مواجه است. براساس آمار، محبوبيت 
وی بــه پايين ترين حد محبوبيت يک 
رئيس جمهوری در تاريخ اياالت متحده 
تنزل کــرده و با درگيری های داخلی، 
چه بــا نمايندگان حــزب دموکرات، 
چه با دســتگاه های امنيتی يا نظامی 
و حتی با اعضای حزب جمهوريخواه، 
وضعيتی بحرانی را در اين کشور ايجاد 
کرده که در هيچ زمانی اياالت متحده 

شاهد آن نبوده.
پیروزی جامپ بال

انديشــکده شــورای آتالنتيک، 
رقابت بــرای نفــوذ در غرب آســيا 
)خاورميانه( را به جامپ بال در ابتدای 
بازی بســکتبال توصيف می کند و با 
اشــاره به موقعيت بهتر ايران در اين 
رقابــت نســبت به کشــورهای ديگر 
خاورميانــه، نوشــت: »در حال حاضر 
ايران در اين جامپ بال نسبت به رقبای 
ديگــرش در منطقه قد بلندتری دارد. 
امروز نفوذ عميق ايران در عراق، لبنان، 
سوريه و بحرين بی رقيب است. متحدان 
ايران در خط مقدم عرصه های سياسی 
و امنيتی عراق و لبنان هستند. مداخله 
ايران در ســوريه موجب جلوگيری از 
سقوط حکومت بشار اسد شده است. 
شبکه پيچيده سياسی ـ مذهبی ايران 
در بحرين نفوذ مشهودی دارد. فراتر از 
جهان عرب، منافع و حضور جمهوری 
اسالمی ايران تا افغانستان و بخش هايی 
از آفريقــا و آمريکای التين کشــيده 

شده است.«

بحرانساز برای غرب
»هنری کيسينجر« استراتژيست 
شــهير آمريکايی، اعتراف می کند که 
انقالب اسالمی ايران غرب را با بحران 
جدی برنامه ريزی مواجه کرده اســت. 
وی با اشــاره به تصميمات پيش بينی 
نشــده امام خمينــی)ره( که مجال 
هرگونــه تفکــر و برنامه ريــزی را از 
سياســتمداران و نظريه پردازان غربی 
ســلب می کرد، يادآور شده است که: 
»معيار هــای ]امام[ خمينــی غير از 
معيار های شناخته شده در جهان بود 
و گويی از جای ديگر الهام می گرفت.« 
او همچنين در مقاله ای با عنوان »نظم 
و بی نظمی در جهان رو به تغيير« آورده 
است: »جمهوری اسالمی ايران با تصرف 
قلمــرو داعش، يــک کمربند زمينی 
از تهران تا بيــروت ايجاد می کند که 
نشان دهنده ظهور »امپراتوری ايران« 

خواهد بود.«
پیامد براندازی

محمد توســلی، دبيرکل حزب 
منحله نهضت آزادی گفته است: »پيامد 
براندازی فقط سقوط نظام نيست؛ بلکه 
فروپاشی کشور و تماميت ارضی ايران 
خواهد بــود؛ از اين رو مردم آگاه ما که 
تماميت ارضی و حفظ ايران برای شان 
مهم اســت، با چنين برنامه ای موافق 

نيستند.«

استیضاِح استیضاح کنندگان

روی خط خبر

تبیین

نکته گرام

عکس خبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

براندازی خریدار ندارد
»مهدی خلجی« که با مؤسســه ضدايرانی واشــنگتن در نشست کانون کتاب تورنتو، 
با اين موضوع که »چرا در ايران انقالب نمی شــود؟« ســخنرانی داشــته و ضمن پرداختن 
بــه برخــی نقاط قوت ايران اســالمی، نتيجه گرفته اســت کــه در ايران امــکان انقالب 
]بخوانيــد برانــدازی[ وجود ندارد. وی که با رســانه های بيگانه از جملــه راديو فردا، راديو 
زمانه و بی بی ســی همکاری می کند، افزوده اســت: »جمهوری اســالمی همواره در لحظه 
حســاس کنونی زيســته اســت. بحران های آن، مانند خوِد انقالب، تغيير چهره می دهند 
 يا تکثير می شــوند، ولی پايان نمی پذيرند. پس چرا نظام سياســی هنوز با خطر بی ثباتی

 روبه رو نيست؟«
 او ســپس در بخشی از پاسخ به پرســش فوق می گويد: جمهوری اسالمی آميزه ای از 
نهادهای دموکراتيک و دستگاه ها و سازوکارهای اقتدارگراست... امروزه براندازی به مثابه يگانه 
راه حل فوری، خريدار چندانی ندارد. يکی از آن رو که انقالب و جنگ هشت ساله، هيچ يک هنوز 
 )traumatizing( به تاريخ دور نپيوسته و همچنان در خاطره جمعی زنده اند. آثاِر روان َگزا
و هول انگيز اين دو رخداد در زندگی مردم، از جمله نسل جوان، تازگی تشويش آور خود را 
از دست نداده است و در جامعه امروز ايران، روحّيه و همبستگِی اجتماعِی الزم برای بسيج 

عمومی عليه حکومت وجود ندارد.« 
مهدی خلجی البته نتوانســته است ناخرسندی خود را از اين بابت پنهان کند و مردم 
انقالبی ايران را عافيت طلب قلمداد کرده اســت! واقعيت اين است که انقالب اسالمی ايران 
طی ۴۰ سال گذشته با همه دشمنی ها به حرکت رو به جلوی خود در مسير پيشرفت ادامه 
داده است. توطئه ها به نتيجه نرسيده است و در رسانه های معارض شاهد اعترافات صريح يا 

ضمنی به اقتدار تثبيت شده ايران هستيم.

عکاس فرانسوی 
برای ثبت 

عکس های 
تظاهرات 

جلیقه زردها و 
نیروهای ضد 

شورش این 
کشور، این گونه 

خود را زیر دست 
و پا می اندازد!

دیدار 
سردار سلیمانی 

با آرین غالمی 
شطرنج باز نوجوان 

تیم ملی ایران 
که حاضر

 به رویارویی
 با ورزشکار

 رژیم صهیونیستی
 نشد

عشق و عالقه به 
ابراهیم هادی تنها 

مختص جوانان ایرانی 
نیست؛ کتاب »سالم 

بر ابراهیم« به زبان 
ترکی با استقبال 

گسترده مواجه شده 
است و این شخصیت 
در حال تبدیل شدن 

به الگوی جوانان ترک 
هم است

اقدام جالب و 
قابل توجه یک 

میوه فروش با 
وجدان؛

 تغییرات را 
باید از خودمان 

شروع کنیم!

امام جمعه 
شهرستان شوط 

)آذربایجان غربی(، 
برای رسیدگی 
به مشکالت و 
شنیدن حرف 
مردم در طول 
هفته به همه 
جا سرکشی 

می کند، حتی به 
قهوه خانه ها

درود بر پاسداران 
انقالب اسالمی؛ چکار 
کرده اید که این گونه، 

به یک اشاره، 
میلیون ها نفر برای تان 

جمع می شوند؟ شما 
را شهید می کنند تا 

به خیال خودشان 
دلسرد شویم، اما 

متحدتر از همیشه 
کنار هم هستیم



ایمان بابایی
در اواخر ســال ۱۳۶۲ پس از پايان عمليــات پيروزمندانه خيبر، برخی از 
دانشجويان متعهد دانشگاه اصفهان طرح ساخت و به کارگيری هواپيماهای بدون 
سرنشين برای انجام عمليات های شناسايی و عکسبرداری هوايی و در صورت امکان 
اجرای عمليات ها ی رزمی و انتحاری از هوا عليه دشمن را ارائه کردند که پس از 
سه ماه تحقيق و بررسی، در خرداد ۱۳۶۳ با پرواز اولين پهپاد شناسايی با عنوان 
»تالش« که توانايی ۲۰ دقيقه پرواز با برد ۲ تا ۵ کيلومتر را داشــت، با گرفتن 
اوليــن عکس های هوايی از منطقه عملياتی نهر خّين راه برای حضور قدرتمندتر 
پهپاد در دفاع مقدس باز شــد و جرقه تشکيل اولين گردان پهپادی سپاه به نام 

»گردان رعد« زده شد.
پس از يک دوره دو ســاله به کارگيری پهپادهای شناسايی در عکسبرداری 
هوايی از خطوط مقدم دشــمن در مناطق گوناگون عملياتی و بهره برداری مؤثر 
اطالعاتی از تصاوير دريافتی از طريق پهپادها از سوی بخش های اطالعاتی قرارگاه ها، 
لشکرها و تيپ های حاضر در مناطق عملياتی، در گام بعدی از اواخر سال ۱۳۶۴ 
با ابالغ تدابير و دستورات الزم به وزارت سپاه، فرايند تحقيقات، طراحی و ساخت 
اين هواپيماها با تالش تعدادی از برادران متعهد، دلسوز و نخبه پاسدار با کمترين 
و ابتدايی ترين امکانات و تجهيزات آغاز شــد و آنها توانستند با وجود تحريم های 
اقتصــادی و نظامی و با وجود محدوديت های تحقيقاتی و صنعتی موجود، اقدام 
به طراحی و توليد پهپادهای شناسايی نسل »مهاجر« کنند. در طول دوران دفاع 
مقدس، رزمندگان يگان پهپاد سپاه با ايثار و از خودگذشتگی و تالش شبانه روزی 
در مناطق عملياتی، با انجام 9۴۰ مأموريت شناسايی هوايی، ۳7۱۰ سورتی پرواز 
به مدت ۱۲۳۳ ساعت، موفق شدند تعداد ۵۴ هزار قطعه عکس سياه و سفيد به 
صورت آنالوگ تهيه و در نتيجه بالغ بر ۱8۵7۰ کيلومترمربع از مناطق عملياتی 
و مواضع دشمن بعثی را شناسايی کنند که انجام چنين حجم بااليی از مأموريت 

با امکانات ابتدايی، يکی از شگفتی های دوران دفاع مقدس به شمار می رود. 
پس از دفاع مقدس وزارت دفاع و پشــتيبانی نيروهای مسلح، تحقيقات و 
طراحــی پهپادهايی را که بتوانند با سيســتم های جديد ناوبری توانايی پرواز به 
عمق بيش از ۱۰ کيلومتر را داشــته باشــند و به صورت خودکار پرواز کنند، در 
دستور کار خود قرار داد که در دهه هفتاد توانست پهپادهای مهاجر ۲ و صاعقه 
را توليد کند. روند ســاخت پهپادهايی با برد و مداومت پروازی بيشــتر با توليد 
پهپاد مهاجر ۴ يا »هدهد« ادامه يافت که عمليات  شناســايی و فيلمبرداری از 
ناوهای آمريکايی و فرامنطقه ای در خليج فارس از مأموريت های مهم و تأثيرگذار 

اين پهپاد دهه هشتادی است.
با توجه به توســعه صنعت پهپاد در جهان و لزوم تحقيقات وسيع تر، مرکز 
جهاد خودکفايی نيروی هوافضای سپاه نيز اقدام به تحقيق در ساخت پهپادهايی 
از نسل شــاهد کرده و اولين پروژه تحقيقاتی اين سازمان با توليد پهپادهايی از 

نسل شاهد در اوايل دهه هشتاد کليد خورد. 
در حال حاضر، نيروی هوافضای ســپاه بــه منزله مرجع اصلی به کارگيری 
پهپادهای نيروهای مسلح با توليد ابر پهپاد رزمی شناسايی شاهد ۱۲9 با توانمندی 
بيش از ۲۴ ساعت پرواز و برد عملياتی ۲۰۰۰ کيلومتر به اوج تبلور در دستيابی 
به توانمندی های دفاعی در عرصه پهپادها تبديل شــده اســت که اين پهپاد با 
اجرای انواع مأموريت های شناســايی، مراقبت و رزمی، به منزله ديده بان و چشم 
تيزبين رزمندگان سپاه اسالم در پاسداری از مرزهای جمهوری اسالمی و جبهه 
 مقاومت با بيش از ۱۰ هزار ساعت پرواز کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته

است.

از »کالش« تا » شاهد«
پرتو
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   محمدرضــا بلوردی/ 
از زمانــی که اياالت متحده آمريکا 
موضوع برگزاری نشســت ورشــو 
را مطرح کرد،  رژيم صهيونيســتی 
اميدوار شدند  نتانياهو  و شــخص 
کــه بتوانند بــا اســتفاده از اهرم 
آمريکا محور مقاومــت و در رأس 
آن جمهوری اســالمی ايران را در 
منطقه غرب آســيا کنترل کنند و 
به اصطالح با چالش ها و خطرهايی 
که رژيم صهيونيستی در منطقه با 
آنها مواجه است، برخورد کنند؛ اما 
با وجود تالش هايی که در اين زمينه 
صورت گرفت، واشنگتن و تل آويو 
نتوانســتند طرف های منطقه ای و 
فرامنطقــه ای را در زمينه مقابله با 
ايــران با خود همراه کنند و حضور 
سطح پايين بسياری از کشورها در 
اين نشست هم مؤيد همين موضوع 
بود. ضمن اينکــه برگزارکنندگان 
مجبور شــدند اين نشســت را با 
عنوان کلــی »آينده صلح و امنيت 

در خاورميانه« برگزار کنند. 
در يک بررســی کلی نسبت 
به اين نشســت و در کنار رويکرد 
ضــد ايرانی  که صهيونيســت ها و 
آمريکايی هــا بــرای آن طراحــی 
نتانياهو«  »بنياميــن  بودند،   کرده 
نخست وزير رژيم صهيونيستی روی 
دو موضوع مهم برای آينده سياسی 
خود در عرصه های داخلی و خارجی 
رژيم صهيونيستی متمرکز شده بود؛

بــط  روا عادی ســازی  ۱ـ 
با کشــورهای عربی؛ بدون شــک 
برگزاری نشســت ورشو را می توان 
گامی بلندی در جهت عادی سازی 
روابــط بين رژيم صهيونيســتی با 
عربســتان ســعودی و کشورهايی 
دانســت که با ســعودی ها همسو 
هستند و دو طرف تالش کردند تا 
روابــط خود را به منزله يک رخداد 
عــادی جلوه دهنــد. ضمن اينکه 
در اين مســير تالش سعودی ها بر 
اين بوده اســت که قضيه فلسطين 
را هــم دور بزنند؛ بــه گونه ای که 
بين  در بحث عادی ســازی روابط 
آنها و رژيم صهيونيســتی سخنی 
از مطالبات فلســطينيان ـ حتی در 
چارچوب توافق نامه اســلو ـ مطرح 
نشود. از سوی ديگر، آنچه در حال 
حاضــر تحت عنوان عادی ســازی 
روابط دنبال می شــود، می توان در 
چارچوب طرح موسوم به »معامله 
قرن« نيز قرار داد؛ طرحی که دولت 
آمريکا تالش می کند بدون توجه به 
توافقاتی که پيشتر در منازعه عربی ـ 
صهيونيستی حاصل شده، آن را به 

سرانجام برساند.
۲ـ انتخابات پارلمانی اسرائيل؛ 
با اســتعفای آويگدور ليبرمن،  وزير 
خارجه سابق رژيم صهيونيستی،  و 
در پــی آن انحالل دولت اين رژيم،  
قرار اســت در فروردين ماه  آينده 
انتخابــات پارلمانــی جديد برگزار 
شود و بر اســاس نظرسنجی های 
صــورت گرفته، بنياميــن نتانياهو 
بيشترين شانس را برای پيروزی در 
اين انتخابات خواهد داشت؛ هرچند 
برای تشکيل دولت خود مجبور شد 
با احزاب ديگری ائتالف کند که باز 
هم تشکيل دولتی ائتالفی و شکننده 
را در پی خواهد داشت. با اين حال، 
همه تــالش نتانياهو در هفته های 
اخيــر بر اين بوده اســت که برای 
تقويت جايگاه خود در انتخابات آتی،  
از فرصت هايی که فراهم می شــود 
استفاده کند. يکی از اين فرصت ها 
نشست ورشو بود که در جريان آن 
نتانياهــو در موضع گيری های خود 
تالش کرد مباحثی را پيش بکشد 
که در انتخابــات به او کمک کند. 
در واقــع، تالش نتانياهــو اين بود 
که مباحث امنيتــی و چالش ها و 
تهديدهايی را که رژيم صهيونيستی 
در اين عرصه با آنها مواجه است، به 

شکل پررنگ تری نشان دهد.
به طور کلــی، می توان گفت 
نشســت ورشــو فرصتــی ايده آل 
بــرای بنيامين نتانياهو بود تا از آن 
بهره های الزم را ببرد و تصاويری از 
وی پخش شــود که او را در ميان 
رهبران عرب نشان دهد. تصاويری 
که اين بــاور را برای افکار عمومی 
رژيم صهيونيستی به وجود آورد که 
با وجود سياست های سختگيرانه ای 
که نتانياهو در مســائل مربوط به 
فلسطين دارد،  وی توانسته است در 
برقراری ارتباط با کشورها گام های 
بلندی بــردارد و از همــه مهم تر 
اينکه امتيازی هم به فلســطينی ها 

نداده است.

دستاورد نتانیاهو از ورشو
دريادار حبيب اهلل سياری، معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشيه رزمايش دريايی »واليت 97« اظهار داشت: تهديدات عليه کشور ما هميشه بوده و مهم 
توانمندی نيروهای مسلح برای مقابله و بازدارندگی است. ما اشراف کاملی بر تهديدات در منطقه داريم و خودمان را منطبق با تهديدات آماده می کنيم. نيروهای 

مسلح ما توان مقابله با هر تهديدی را دارند و برای مقابله با دشمن هم تجهيزات و هم تاکتيک های ما داخلی و بومی هستند.

 آماده پاسخگویی
 به هر تهدیدی

نیم نگاه

پشت پرده تحرکات موشکی و هسته ای سعودی
امید رسولی
بی شک عربستان سعودی با تکيه بر دالرهای حاصل از منابع عظيم نفتی خود که 
حجم آن بيش از ۴۲ ميليارد متر مکعب برآورد می شود، تأثير فراوانی بر تحوالت غرب 
آسيا، به ويژه بحران سوريه و يمن می گذارد. با اين حال بنا بر برخی گزاره های خبری و 
اطالعاتی اين نقش آفرينی در حال تبديل شدن به يک چالش مهم فرامنطقه ای است 

که بررسی آن برای برآورد تحوالت آينده منطقه ضروری به نظر می رسد. 
البته، در ابتدا بايد توجه داشــت که کشور عربستان يک موقعيت ژئوپليتيکی 
ويژه در خاورميانه دارد؛ زيرا از شــمال با کشــورهای عراق، اردن و کويت، از شرق با 
امارات متحده عربی، قطر و خليج فارس، از جنوب شرقی با عمان، از جنوب با يمن و 
از غرب با دريای سرخ هم مرز است که همه اينها در کنار قرار داشتن مهم ترين مراکز 
عبادی مسلمانان جهان در خاک اين کشور موجب فراهم شدن زمينه نفوذ ويژه اين 
کشور بر افکار عمومی جهان اسالم و خاصه اهل تسنن شده است، به طوری که طی 
دهه های گذشته اين کشور همواره مدعی پرچمداری جهان اسالم بوده است و برای 
اين ادعای خودساخته عالوه بر جمع آوری بزرگ ترين زرادخانه تسليحاتی تاريخ غرب 
آسيا، سرمايه گذاری بااليی را در عرصه های تنش آفرين منطقه انجام داده که بحران 

جنگ يمن از جمله مهم ترين آنها است.
بايد توجه داشت که عربستان سعودی از بعد وسعت هر چند بزرگ ترين کشور 
غرب آسيا شناخته می شود، اما به دليل وضعيت نامطلوب آب و هوايی خود جمعيت 
بااليی ندارد و بنا بر آمارها از ۳۳ ميليون نفر جمعيت اين کشور تنها ۱۶ ميليون نفر آنها 
شهروند بومی اين کشور هستند؛ ازاين رو طبيعی است که اين کشور برای تأمين نيروی 
انسانی مورد نياز خود چاره ای جز جذب اتباع خارجی نداشته باشد؛ لذا در عرصه های 
حساسی مانند حوزه نظامی و دفاعی نيز اين کشور به سياست چتر حمايتی آمريکا 
و بهره گيری از مستشاران و مزدوران خارجی در مراکز نظامی خود متکی شده است.
با اين حال، در پی تحوالت ســال های اخير و مشخص شدن ناکارآمدی آمريکا 
در حمايت از حکومت های ديکتاتوری هم پيمانش، حکام عربســتان ســعودی برای 
تضمين بقای خود در اوضاع ناپايدار خاورميانه که به ناکارآمدی و حتی از هم پاشيدن 
ائتالف های سنتی مهمی از جمله شورای همکاری خليج فارس )GCC( منجر شد، 
تصميم گرفتند پيگير ايجاد تأسيسات توليد موشک های بالستيک و همچنين دستيابی 

به فناوری هسته ای شوند.
البته، عربستان پيشتر در سال ۲۰۱۴ و در جريان مانور بزرگ »سيف عبداهلل« از 
دسترسی خود به موشک های بالستيک هسته ای دوربرد ۳E-DF ساخت چين پرده 
برداشت؛ اين موشک هسته ای برد چهار هزار کيلومتری دارد،  رژيم سعودی مجبور 
شد در راستای پيشبرد برنامه بازدارنده خود در مقابل ايران و با موافقت آمريکا دست 
به خريد تعداد نامعلومی از موشک های DF-۲۱ چين بزند که دقت آنها در حد ۱۰ 

متر برآورد شده است. 
پر واضح است که خريد موشک های ويژه حمل کالهک هسته ای، آن هم در حالی 
که دقت آنها نسبت به موشک های متعارف بالستيک به شدت کم است، حکايت از تمايل 
عربستان به مسلح سازی آنها به مهمات هسته ای دارد. با اين حال در طول دهه های 
گذشته حکام سعودی همواره در قبال اين مسئله سکوت اختيار کرده اند. با اين حال، 
سفر اخير و جنجالی محمدبن سلمان به پاکستان و اعالم سرمايه گذاری ۲۲ ميليارد 
دالری عربستان در اين کشور که از قضا مسلح به فناوری نظامی هسته ای است و البته 
همزمانی آن با انتشار خبر تمايل دولت آمريکا به انتقال فناوری هسته ای به عربستان، 

موجب افزايش نگرانی ها در زمينه شروع رقابت هسته ای در غرب آسيا شده است!
با اين حال نبايد نسبت به بعد »عمليات روانی« اين تحرکات آمريکايی ـ سعودی 
بی تفاوت بود؛ زيرا برخالف آمريکا، قدرت های ديگر جهان به طور صريح مخالف شروع 
يک رقابت هسته ای در هارتلند انرژی جهان هستند. لذا بی شک هدف آمريکا از انتشار 
اين اخبار جز زمينه ســازی برای افزايش فشارهای بين المللی عليه کشورمان، آن هم 

در راستای توقف برنامه های دفاعی و موشکی نيست!

نگاه

 فرهاد کوچک ز اده/  رزمایش 
بزرگ دریایی والیت ۹۷ هفته گذشته 
در گســتره ای به وسعت بیش از دو 
میلیون کیلومتر مربع از شرق تنگه 
هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس 
هند با موفقیت به اجرا درآمد. به این 
بهانه همزمان با چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی گفت وگویی 
را به صورت اختصاصی با امیر دریادار 
نیروی  فرمانده  خانزادی  حســین 
دریایی ارتش داشــتیم و در آن به 
پیشرفت ها و دستاوردهای این نیرو 
در چهار دهه گذشته پرداختیم که 

تقدیم خوانندگان عزیز می کنیم.
***

* به عنوان سؤال اول بفرمایید 
با وقوع انقالب اسالمی چه تغییراتی 

در ارتش به وجود آمده است؟
 در روزهــای اول پيروزی انقالب 
اسالمی، ساختارهای حکومتی در ابعاد 
سياســی، اجتماعی، فرهنگی و به ويژه 
نظامی به صورت کامل شــکل نگرفته 
بود. در ابتدای انقالب مشکالت بسياری 

وجود داشت.
بنابرايــن مهم ترين چالش ارتش 
جمهوری اســالمی ايــران اين بود که 
با  ســاختارهای دفاعی آن متناســب 
ســازماندهی های منطبق بر آرمان های 
انقالبی و دينی شــکل بگيرد. تعدادی 
از نيروهای ارتش شاهنشــاهی پس از 
انقالب يا از مملکت فرار کردند، يا اينکه 
از ارتش کنار گذاشــته شدند؛ بنابراين 
ارتش به تدريج شکل انقالبی خود را به 
دست آورده بود. به وجود آمدن انسجام 
و وحــدت در ســطوح تصميم گيری، 
تصميم سازی، رده های عملياتی، رده های 
اجرايی، مهم ترين اصولی بود که به يک 
همگرايی و وحدت نياز داشت و با وقوع 
انقالب اســالمی به صــورت تدريجی 

شکل گرفت.

* همان طور که می دانید رژیم 
روی  باالیی  سرمایه گذاری  پهلوی 
ارتش کرد، بــا وجود این وقتی به 
ارتش جزء  انقالب می رسیم،  زمان 
اولین نهادهایی است که با امام)ره( 

بیعت می کند، چرا؟
در تمام جهان وظيفه ارتش مقابله 
با تهديــدات بيرونی اســت؛ يعنی هر 
تهديدی کــه منافع، امنيــت مرزها و 
حاکميت کشــور را تهديد کند، ارتش 
برای مقابله بــا آن اقدام می کند. رژيم 
پهلوی در سطح کالن آموزش هايی را با 
شيوه های غربی برای ارتش برنامه ريزی 
کرد کــه آن هم برای فرماندهان ارتش 
بود، در حالی که ارتشــيانی که انقالب 
شــکوهمند انقالب اسالمی را همراهی 
کردند، بدنه ارتش بودند؛ بخش بســيار 
مهم و اثرگذار ارتش که متعلق به مردم 
و در کنار مردم، از جنس مردم، همراه و 

هماهنگ با مردم بود.
ايادی  غفلت حکومت پهلــوی و 
خارجی آن، اين بود که توجه شان را به 
فرماندهان ارتش معطوف کرده بودند؛ در 
حالی که در دوران انقالب، بدنه ارتش با 
مردم بود و در زمان انقالب به درســتی 

وظيفه خود را انجام دادند.

* بحث استقالل و خودباوری 
ارتش قبل و بعــد از انقالب را در 

مقایسه ای کوتاه تبیین کنید.
بحث از خودکفايی و استقالل به 
شــدت به مجموعــه ای از ظرفيت ها و 
ساختارهايی وابســته است که در اين 
راســتا اقدام می کنند. اين ظرفيت ها و 
ســاختارها به حوزه های ملی و دفاعی 
مربــوط می شــود. در دوران پيــش از 
انقالب در ايــران به هيچ وجه ظرفيت 
دفاعی قابل اتکا بــه بخش ملی وجود 
نداشت و تمام تجهيزات، حتی مهمات 
ســاده و پر مصرف، به صورت عاريه ای 
در اختيار ارتش قرار داشت؛ يعنی تمام 
امنيت کشــور به تسليحات و تجهيزات 
وارداتی وابســته بود. دشــمن در قبال 
صادرات يا بهتر اســت گفته شود تاراج 
نفت، تســليحات و تجهيزات نظامی در 
اختيار کشــور قرار می داد. جالب آنکه، 
حتــی برای نگهــداری و تعمير آن هم 
کشور به مستشاران خارجی وابسته بود. 
بالفاصله پس از انقالب، جنگ را به 
کشور ما تحميل کردند. دشمن در زمانی 
که هنوز ســاختارهای حکومتی شکل 
نگرفته بود و احســاس می کرد قدرت 
پاسخگوی  اســالمی  دفاعی جمهوری 
تهديدات بيرونی نيست، جنگ را تحميل 

کرد. مستشاران خارجی در زمان خروج 
از کشــور مدعی می شدند که به زودی 
برمی گردند. با وجود اين تمام تجهيزات و 
تسليحاتی را که غربی ها در اختيار ارتش 
قرار داده بودند و به خصوص تسليحات 
و تجهيــزات نيــروی دريايی ارتش که 
از باالترين ســطح از پيچيدگی فناوری 
برخوردار بــود را فرزندان اين مملکت 
عليه دشمن خارجی به کار گرفتند. در 
دوران دفاع مقدس و در تمام نبردهايی 
که در دريــا اتفاق افتاد، نيروی دريايی 
ارتش جمهوری اســالمی ايران بسيار 

موفق عمل کرد. 
در دوران سازندگی، يا همان دهه 
دوم انقالب که با تبليغات دروغين بيان 
می کردنــد عمر قانونــی اين تجهيزات 
تمام شــده اســت، رهبر معظم انقالب 
فرمودند که عمر قانونی دروغ است، به 
اين تجهيزات عمر انقالبی بدهيد. عمر 
انقالبی به تجهيزات داده شــد. بسياری 
از قطعات اين تجهيزات با تالش مراکز 
فنــی، صنعتی، علمــی و نخبگانی اين 
کشور با همکاری نخبگان نيروی دريايی 
ارتش ســاخته شد. اين تجهيزات امروز 
در عرصه های گوناگون مأموريت انجام 
می دهند، حتی برای ورود آنها از درياهای 
سبز به اقيانوس ها برنامه ريزی شده است.

در  تجهيــزات  البتــه، ســاخت 
ابعاد شــناورهای سطحی، زيرسطحی، 
تســليحات هوشمند، مهمات راهبردی 
در داخل کشور صورت پذيرفته است و 
برد تسليحاتی که پيش از انقالب به ايران 
واگذار شده بود بسيار محدود بود. امروز 
ارتش، موشــک ها، اژدرها و تسليحات 
جديدی را ساخته اســت که با اتکا به 

ظرفيت های بومی و ملی بوده است.
پيــش از انقالب به واســطه آن 
تجهيزاتــی که در اختيار مــا قرار داده 
بودند، به راحتی می توانستند قدرت ما 
را بســنجند که قدرت دفاعی کشور در 
چه وضعيتی قرار دارد، اما امروز به هيچ 
عنوان توانايی انجام اين کار را ندارند، چرا 
که عمده تجهيزاتی که جمهوری اسالمی 
ايران در حوزه درياها به کار می گيريد، 

ساخت داخل کشور است.

* دستاوردهای نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی را با حکومت 

پهلوی چطور مقایسه می کنید؟
پيش از انقالب شناورهای سطحی 
کــه در اختيار ايران قــرار گرفته بود، 
به تعدادی ناوشــکن ها محدود می شد 
کــه امروز اثــری از آنها نيســت؛ زيرا 
آنها ســامانه های رانش بسيار قديمی، 
دســتگاه های بخار، دستگاه های دستی 
و پيچيــده ای کــه کارکردهای ضعيف 
داشــتند را در اختيار ارتش ايران قرار 
داده بودند. طرح هايی که مربوط به جنگ 
جهانی دوم بود. يا بهتر اســت بگوييم، 
تسليحاتی که از جنگ جهانی دوم باقی 
مانده بود، به ارتش ايران فروخته شد. 

ناوهای موشک انداز کالس پيکان 
شناورهای با سرعت بســيار باال، توان 
دريابانی قدرتمند، ســامانه پدافندی و 
آفندی پيشــرفته است که سامانه مهار 

آتش آن مدرن و بومی است.
در حوزه ناوشکن های کالس سهند 
يا کالس موج، جماران اولين ناوشکن از 
اين کالس است که ساخت آن با فرمان 
رهبر معظم انقالب آغاز شد. معظم له در 
دوران رياست جمهوری ضمن بازديدی 
که از ناوگان بندرعباس داشتند، فرمان 
ساخت ناوشکن ها با قابليت حمل بالگرد 
و موشــک را دادند. کمتر کســی فکر 
می کرد ايران روزی بتواند اين تجهيزات 
پيشرفته را بسازد، اما در يک بازه زمانی 
۱۲ ســاله، ارتش جمهوری اسالمی به 
اين تجهيزات دســت يافت. ناوشــکن 
جماران، اولين ناوشــکن در اين کالس 
بود. بالفاصله پس از آن ناوشکن دماوند 

ساخته شد. 
در ماه های گذشته ناوشکن سهند، 
به نيروی دريايی ارتش ايران ملحق شد. 
سهند در نوع خودش نسبت به جماران 
و دماوند پيشــرفته تر اســت. ســامانه 
رانش قوی تر، عرشه بالگرد بزرگ، توان 
حمل بالگردهای سنگين تر، افزايش برد 
موشک، سامانه های آفندی و پدافندی 
پيشــرفته تر، اژدرهای به روزتر،  قدرت 
مانور باالتر، دريامانی پايدارتر، از جمله 
قابليت های اين ناوشکن است. بنابراين 
در حوزه شــناورهای سطحی کشور از 
حالت وابستگی صد درصد به جايگاهی 
رسيده است که تسليحات به روز و بومی 

در اختيار دارد.
در حــوزه زير ســطحی، از اوايل 
دهــه 7۰، اولين زيردريايی از روســيه 
خريداری و وارد کشــور شد؛ اما امروز 
نمونه پيشرفته تر، بهينه تر و سنگين تر با 
قدرت دريامانی و عمق بيشتر را می توان 
در زيردريايی کالس غدير مشاهده کرد. 
پس از آن زيردريايی کالس فاطر که به 
زودی به نيروی دريايی ارتش جمهوری 
اسالمی ايران ملحق خواهد شد، نشان 
از بلوغ، خودباوری و توانمندی اســت 
که به برکــت انقالب در نيروی دريايی 
ارتش جمهوری اسالمی ايران به وجود 

آمده است.

* در صــورت هرگونه تجاوز 
در  توانمندی هایی  چــه  خارجی، 
سپاه و ارتش برای مقابله با دشمن 

وجود دارد؟
انقــالب در بيانات  رهبر معظــم 
چندی پيش خود به نکته بسيار مهمی 
اشــاره کردند. تجهيزاتی که غربی ها به 
ويــژه آمريکايی ها در اختيــار دارند، به 
نوعی تجهيزات و تســليحات يا امکانات 
مادی اســت. برخی فريب اين امکانات 

را می خورنــد. البتــه، غربی ها در عرصه 
ســينمايی با بهره برداری از ظرفيت های 
هاليوودی توانايی های خود را برجسته تر 
نشان دادند، اما آنها از معرفت، شناخت 
و توانمندی، نيروی انسانی در مجموعه 
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران به 
ويژه در حوزه نيروی دريايی غافل هستند. 
در نيــروی دريايــی ارتــش در 
عرصه هــای گوناگــون بــرای تک تک 
اقداماتی که ممکن است از دشمن سر 
بزند، آمادگی وجــود دارد و تجهيزات 
پيش بينی شــده اســت. عرصه بسيار 
گســترده ای از غافلگيری هــای متعدد 
برای دشــمن آماده شده است. اگر يک 
روز دشــمن به خاک کشور تجاوز کند، 
نيروهای  از مجموعه  ســيلی محکمی 
دريايی جمهوری اسالمی ايران ارتش و 

سپاه دريافت خواهد کرد.

* بــا توجه به اینکــه دریا 
مشــترک  عرصه  آبی  مرزهای  و 
مأموریت ارتش و سپاه است. تعامل 
شما با نیروی دریایی سپاه چگونه 

است؟
به تدبير سردار تنگسيری فرمانده 
نيروی دريايی سپاه ارتباط بسيار خوبی 
بين دو فرماندهی نيروی دريايی وجود 
دارد. در واقــع ما با يکديگــر فرمانده 

نيروی دريايی جمهوری اسالمی ايران 
هستيم. تعريفی جدايی از ارتش و سپاه 

وجود ندارد. 
مهم تر آنکه حتی در سطوح پايين تر 
)ســطح معاونان، رده هــای عملياتی و 
تاکتيکی( ارتباط نزديک تری وجود دارد. 
طرح های عملياتی، به اشــتراک گذاری 
اطالعات، ارتباطــات برخط و به موقع، 
همکاری هــای دفاعــی در عرصه های 
مختلف، استفاده مشترک از ظرفيت های 
که در دو نيــروی دريايی و... همکاری 
کاملی وجــود دارد. به جرئت می توانم 
بگويم باالترين ســطح از هماهنگی که 
معنای يک نيروی واحد را می دهد، در 

بين دو نيرو وجود دارد.

* تابستان امسال شما به تأثیر 
هرمز  تنگه  کارکــرد  بر  تحریم ها 
اشاره ای داشته اید. چه ارتباطی بین 
تحریم و عملکرد تنگه هرمز وجود 
دارد؟ آیا ارتش و سپاه توان بستن 

تنگه هرمز را دارند؟
درياهای آزاد جهان از طريق چند 
گذرگاه بسيار مهم به هم متصل می شوند 
که به آنهــا گلوگاه های اصلی آبراه های 
جهانی گفته می شود که شامل تنگه های 
بســفور،  بابل المندب،  مــاالکا،  هرمز، 
جبل الطارق، ســوئز، پاناما، ماجالن و... 
می شود. اين تنگه ها اقيانوس های بزرگ 
جهــان را به يکديگــر متصل می کنند 
و چــرخ اقتصاد جهانــی از طريق دريا 
به وســيله اين تنگه ها جريان می يابد. 
بنابرايــن، ارزش تنگه ها بــه باز بودن 
آن اســت و اگر تنگه بسته شود هرگز 
ارزش ژئوپليتيک و ژئواکونوميک ندارد. 
بخش قابل توجهــی از وزن جمهوری 
اســالمی ايران تنگه هرمز است و اين 
تنگه به منافع حياتی جمهوری اسالمی 
ايران متصل اســت. اگــر به جمهوری 
اســالمی ايــران اجازه صــادرات نفت 
را ندهنــد يا اقدامی صــورت گيرد که 
جمهوری اســالمی ايران نتواند از اين 
تنگه بهره برداری کند، ولی ديگران از آن 
بهره برداری کنند؛ معنايش اين است که 
اين تنگه برای جمهوری اسالمی ايران 
بســته شده است. وقتی تنگه برای يک 
کشور بسته شده باشد، کارکرد خود را 
ندارد. به طور قطعی اين موضوع با منافع 
جمهوری اسالمی ايران ارتباط مستقيم 
دارد؛ بنابراين معنايی ندارد که آن تنگه 

برای ديگران باز باشد. 
البته بســته شــدن تنگه معنای 
فيزيکی نــدارد و اين گونه نيســت که 
کشوری با ايجاد مانع فيزيکی تنگه ای را 
مسدود کند؛ چرا که عرض اين آب راه ها 
معموالً قابل توجه اســت. برای نمونه، 
تنگه هرمز حــدود ۲۴ مايل دريايی و 
عمقــی بالغ بر 8۰ تــا ۱۰۰ متر دارد؛ 
بنابراين بسته شدن فيزيکی معنا ندارد، 
اما انجام اقدامــات عملياتی و تکنيکی 
با هدف ناامن ســازی تنگــه برای همه 
کشورهايی که قصد عبور از آن را دارند، 
فقــط می تواند با دســتور رهبر معظم 

انقالب انجام گيرد.

* حضــور ناوگروه های ارتش 
در آب هــای بین المللی تحت چه 
تدابیر و اهدافی صورت می گیرد و 
نظر رهبر معظم انقالب درباره این 

اقدام چه بود؟
حضور در آب هــای بين المللی با 
تدبير رهبــر معظم انقالب آغاز شــد. 
ايشــان فرمودند: »هر چقــدر نيروی 
دريايــی و وزارت خارجــه در ارتباط با 
توســعه امتدادهای عمقــی نظام اقدام 
کند، کار بسيار خوبی است«. همچنين 
فرمودند: »دريانوردی هايی را که امروز 
شکل پيشرفته تری به خود گرفته است، 

حتماً توسعه و امتداد دهيد.«
طی سال های گذشــته، حضرت 

آقا توصيه های بســياری درباره حضور 
در درياهــا، به ويژه در ارتباط با منطقه 
اقيانــوس اطلس داشــته اند. معظم له 
می فرماينــد: »مــا آن باالها در منطقه 
شمال اقيانوس اطلس خيلی کارها داريم. 
بايد امکان حضور گســترده و پيوسته 
به وجــود بيايد. چطــور ديگران حق 
بهره برداری از درياهای آزاد و دريانوردی 
در اقيانوس های مختلــف را دارند. اين 
يک حــق بين المللی اســت که برای 
همه امکانش اســت. ما دريانوردی های 
گســترده ای را به اقيانوس هند، دريای 
مديترانه، دريای ســرخ، اقيانوس آرام و 
اقيانوس اطلس داشته ايم. حضور ما در 
آنجا به معنای نمايش اقتدار و به نوعی 
دنبال کردن صلح و دوستی در تعامل با 
کشورهای دوست و درياهای دوردست 
هســتيم. اين عمل امتدادهای عمقی 
نظام را افزايش می دهد و نمايش قدرت 

و اقتدار است.«
رهبر معظم انقــالب می فرمايند: 
»نفس حضور در دريا قدرت است؛ يعنی 
اگر بتوانيم دريا را زير پای خود بگيريم و 
سيطره  خود را بر دريا نشان دهيم، اين 

نمايش قدرت است.«

اقیانوس  به  * درباره اعــزام 
اطلس بیشتر توضیح دهید؛ نیروی 
دریایی ارتش چــه برنامه ای برای 

آنجا دارد؟ 
دريانوردی در اقيانوس های جهان 
حق همه ملت های آزاد است که توانايی 
و ظرفيــت دريانوردی و اقيانوســی را 
دارنــد؛ البته ايــن دريانــوردی بايد با 
رعايت حقوق و قوانين بين الملل صورت 
گيرد. جمهوری اســالمی ايران حضور 
در اقيانــوس اطلــس را موضوع مهم و 
با  اما متناسب  چشــمگيری نمی داند؛ 
مطالبــات نظام اين آمادگــی را داريم 
در هر اقيانوســی حضــور پيدا کنيم و 
هيچ محدوديت و مانع تکنيکی در اين 
زمينه وجود ندارد. ان شــاءاهلل در آينده 
اقيانوس اطلس،  نزديک دريانوردی در 
مانند ديگــر اقيانوس های جهان انجام 

خواهد شد.

* حضور در آب های بین المللی 
تا چه اندازه ســبب افزایش اقتدار 
ملی یا امنیت کشتی های ما می شود؟

کشــورها به چند دســته تقسيم 
می شوند؛ دسته اول، کشورهايی هستند 
که به دريــا راه ندارند )امــام خامنه ای 
می فرمايند انگار اين کشورها در زندان قرار 
دارند و از اين دروازه بسيار مهم که دريا 
باشد، محرومند.( دسته دوم، کشورهايی 
هســتند که به دريا راه دارند؛ يعنی چه 
بخواهند و چــه نخواهند دريا مهم ترين 
راه ارتباطی آنها با دنيای بيرون اســت. 
دسته سوم کشورهايی هستند که ظرفيت 
بزرگ تــری را در اختيار دارند و افزون بر 
آنکه يک کشور ساحلی هستند، از ارتباط 
گســترده با قاره های جهان برخوردارند. 
جمهوری اسالمی ايران اتفاقاً از آن دسته 
از کشــورهايی است که عالوه بر منطقه، 
در مرکز جغرافيايی زمين نيز قرار دارد و 
از موقعيت گذرگاهی بســيار مهم و حائز 
اهميتی برخوردار است و بخش زيادی از 

اقتصاد کشور به دريا وصل است.
در واقع، کشــورمان هم خطوط 
مواصالتی دريايــی نزديک دارد که در 
محدوده ما تعريف می شود و هم خطوط 
مواصالتــی دريايی دور که در درياهای 
آزاد جهان گســترش پيدا کرده است. 
برای اينکه امنيت اين خطوط در مقابل 
انواع تهديدهــای نظامی و غير نظامی 
)دزدی دريايی( برقرار شود، الزم است 
در درياهای آزاد که با اقتصاد و تجارت 
کشور ارتباط دارد، حضور داشته باشيم 
و امنيت را برقرار کنيم. ارتش جمهوری 
اســالمی ۶۰ ناوگروه را طی ۱۰ ســال 
گذشته به منطقه شمال اقيانوس هند، 
خليج عدن، تنگه بابل  المندب و دريای 
سرخ اعزام کرد؛ با اين هدف که اقتصاد 
کشــور در آن نقطه امــن باقی بماند و 

لطمه ای به آن وارد نشود.
به اهتزاز درآوردن پرچم کشور در 
درياهای آزاد نشــانه ای از اقتدار کشور 
اســت؛ زيرا کشــورهای آزاد می بينند 
پس از انقالب در ايران، کشور روی پای 
خودش ايستاده و با اتکا به جوانان، همه 
نوع تســليحات و تجهيزات را می سازد، 
در پيچيده تريــن عرصه ها حضور پيدا 
می کند و قدرت و توانمندی خودش را 
نشان می دهد که اين برای ملت های آزاد 

جهان به طور قطعی الهام بخش است.

از دستاوردها و پیشرفت های دریایی ارتش تا حضور مقتدرانه در آب های بین المللی در گفت وگوی اختصاصی صبح صادق با امیر دریادار خانزادی

هرمتجاوزیراغافلگیرمیکنیم

در  ارتش  دریایــی  نیروی  در 
عرصه هــای گوناگون برای تک تک 
اقداماتی که ممکن است از دشمن سر 
بزند، آمادگی وجود دارد و تجهیزات 
پیش بینی شده است. عرصه بسیار 
گسترده ای از غافلگیری های متعدد 
برای دشمن آماده شده است. اگر یک 
روز دشمن به خاک کشور تجاوز کند، 
سیلی محکمی از مجموعه نیروهای 
دریایی جمهوری اسالمی ایران ارتش 

و سپاه دریافت خواهد کرد



 رضا اشرفی/ نشست مونيخ 
هفته گذشته برای پنجاه وپنجمين 
بار در آلمان برگزار شد. اين نشست 
که بسياری از سران کشورهای جهان 
در آن شرکت می کنند، همواره يکی 
از زمينه هــای مهم پيوند و تحکيم 
روابــط بين کشــورهای اروپايی و 
آمريکا بوده اســت. از اين نظر که 
منافع آنها همواره در يک خط بوده 
و همپوشــانی داشته است. اما اين 
نشست حکايت ديگری داشت؛ زيرا 
نشان داد شکاف عميق فراآتالنتيکی 
شکل گرفته و هر روز بيشتر می شود. 
اين  برگــزاری  از داليل  يکی 
نشست بررســی مسائل امنيتی در 
جهان و چگونگــی رويارويی با آن 
است. به همين مناسبت در گذشته 
مناطق حساســی همچــون غرب 
آسيا و شمال آفريقا و همچنين در 
مواردی شرق آسيا، آمريکای التين 
و ديگر مناطق آفريقا بيشــتر مورد 
توجه قرار می گرفت. در حوزه اروپا 
نيز بيش از همه مناطق شرقی و نوع 

مواجهه آن با روسيه در نظر بود. 
اما اين بار مســئله کاماًل فرق 
داشــت، چون اختالفات از شرقی ـ 
غربی )شــمال ـ جنوب( به غربی ـ 
غربی )شمال ـ شمال( چرخيده بود. 
بنابراين بيش از همه، حمالتی که 
از سوی اروپايی ها به دونالد ترامپ 
می شــد، مرکز بحث ها قرار گرفت. 
در اروپــا آنجال مــرکل، صدراعظم 
آلمان رياســت اين سياســت را بر 
عهده داشت. مسئله مهم اين بود که 
مباحث مورد اشاره مرکل مورد توجه 
و تشويق حضار قرار می گرفت. به اين 
معنا که حاضران در نشست امنيتی 
مونيخ که بيش از ۳۰ رئيس دولت 
و نزديک به ۵۰ وزير امور خارجه از 
سراسر جهان را در برمی گرفت نيز 
نقدهای تندی بــر عملکرد ترامپ 
داشــتند. البته، در البــه الی آنها 
سياســتمردان دموکــرات و حتی 
جمهوريخــواه آمريکايی نيز حضور 
داشــتند. از کنگره آمريکا نانســی 
پلوسی هيئتی را نمايندگی می کرد 
که اکنون با دونالد ترامپ در موضوع 

ديوارکشــی در مرزهای مکزيک به 
اختالف بنيــادی برخورده و حتی 
دولت با اعــالم وضعيت اضطراری 
خواهان اجرايی شــدن حتمی آن 
اســت. همين موضوع سبب شده 
تاکنــون ۱۶ ايالت از وی شــکايت 
کنند. اســتدالل آنها اين است که 
ترامپ با اعالم اين وضعيت، »کشور 
را در بحران قانون اساسی فرو برده 
است« و دســت کم دو اصل آن را 
ناديده گرفته اســت. اما اين اولين 
اختالف بنيادی در آمريکا نيســت؛ 
بلکه از زمانــی که دونالد ترامپ بر 
کرسی رياست تکيه زده همواره در 
داخل بحران هايی را کليد زده است. 
کــه  اســت  ايــن  مســئله 
بحران سازی های دولت ترامپ تنها 
در داخل نيست؛ بلکه دامن بسياری 
از کشــورها را گرفته است. مسئله 
زمانی قابــل توجه شــده که اين 
بحران ســازی به ســمت متحدان 
پيشــين آمريــکا رفتــه و به طور 
مستقيم اروپا را هدف گرفته است. 
اينکــه بيــن اروپــا و آمريکا 
دارد،  وجــود  بنيادی  اختالفاتــی 
موضوع جديدی نيست؛ بلکه برآمده 
از بسترهای تاريخی است، اما در هر 
صورت اين دو به لحاظ تصميمات 
کالن دوجانبــه و بين المللی دارای 

البته،  بوده اند.  فراوانی  اشــتراکات 
همواره ســعی می شــد کــه اين 
اختالفات پنهان بمانــد. در حالی 
که طی ســال های اخير اختالفات 
پررنگ تــر و اشــتراکات کم رنگ تر 
شــده اســت. برای نمونه بخشی 
از ايــن اختالفات به نــوع نگاه دو 
طرف به مســئله ناتو، همگرايی يا 

واگرايی اتحاديه اروپا، سياست های 
اقتصادی و ارزی اروپا، برگزيت و... 

باز می گردد.
آمريکا نه تنها از برگزيت و ديگر 
خروج هــا در اتحاديه اروپا حمايت 
می کند؛ بلکه به شدت از ناسيوناليسم 
افراطی و حتی شورش سازی در اين 
منطقه پشتيبانی می کند. بنابراين 

طبيعی اســت که نشست امنيتی 
مونيــخ به آوردگاهــی برای حمله 
به ترامپ و دولت وی تبديل شود. 
شــواهد نشــان می دهد که عمده 
کشــورهای اروپايی و حتی جهان 
خواهان به پايان رســيدن هر چه 
سريع تر دوره رياست جمهوری ترامپ 
هستند. حتی در داخل آمريکا کنگره 
و نمايندگان هــم نگاهی به بحث 
اســتيضاح وی دارنــد و هم اينکه 
برای بازگشــت برخی از تصميمات 
نادرست رئيس جمهور به دنبال راه 
چاره هستند. جديدترين نمونه آن 

به ايران مربوط می شود. 
پايــگاه اينترنتــی ســازمان 
نياک اکشن )وابسته به شورای ملی 
ايران ـ آمريکا( در اين باره نوشــت: 
»کميته ملی دموکرات، نهاد مرکزی 
حزب دموکرات آمريکا و تعيين کننده 
نامزدهای رياست جمهوری دموکرات 
روز جمعه ۱۶ فوريه )۲۶ بهمن ماه( 
قطعنامه ای را به تصويب رساند که 
در آن از آمريکا خواســته شده به 

توافق هسته ای با ايران بازگردد.«
در مقابــل، دونالــد ترامپ نه 
تنها به هيچ يــک از مواضع اروپا و 
مخالفان داخلی اهميتی نمی دهد؛ 
بلکه اين گونه موضع گيری ها وی را 
بيشتر تشــويق می کند تا تمايالت 

يکجانبه گرايانه خود را دنبال کند. به 
همين مناسبت اهميتی به نشست ها، 
سران کشورهای اروپايی، توافق ها و 
تعهدات نمی دهــد و از هر يک که 
بخواهد به راحتی خارج می شود که 
توافقنامه پاريس در اروپا و نفتا در 

شمال آمريکا نمونه های آن است. 
طی نشســت سال گذشته در 
سعی  اروپايی  کشــورهای  مونيخ، 
داشــتند چندان بر روی اختالفات 
دست نگذارند و با سکوتی که مملو از 
نارضايتی بود، از سياست های دولت 
بگذرند، اما در اين نشست اين امکان 
وجود نداشت؛ زيرا هم صبر بسياری 
سرآمده بود و هم اينکه ديگر امکان 
پنهان کردن اختالفات و شــکاف 
عميق پيش آمده، وجود ندارد. اين 
مســئله سبب می شــود آمريکا در 
مواردی که به دنبال اجماع ســازی 
بين المللی برای يک امر مشــخص 
است،  با شکست مواجه شود. آخرين 
نمونه آن نشست ورشو در لهستان 
بود که بسياری از رسانه های غربی به 
صراحت اعالم کردند مايه شرمساری 

آمريکا بوده است. 
البتــه، سياســت های کنونی 
آمريکا بيش از همه به نفع مخالفان 
واشنگتن است که به دنبال تضعيف 
بيشــتر جايگاه آن هستند. از نظر 
کشورهايی همچون روسيه و حتی 
چيــن،  دونالد ترامپ رئيس جمهور 
مناسبی برای آمريکا است، به همين 
منظور اين امکان وجود دارد که در 
ســال آينده و در انتخابات ۲۰۲۰ 
از وی حمايــت کننــد؛ زيرا الزمه 
افزايــش قدرت آنها اين اســت که 
آمريکا با رئيس جمهوری اداره شود 
که منطقی که تاکنون بر غرب حاکم 
بوده، ســردرگم شود. ترامپ همان 
فردی است که افزايش قدرت مسکو 
و پکن را تأمين می کند. اين در حالی 
است که اروپا و خود آمريکا گام به گام 
رو به ضعف و زوال قدرت می روند. 
بر اين اساس می توان انتظار داشت 
کــه غربی ها در ســال آينده به هر 
شکل ممکن از ترامپ عبور کنند و 
کاخ سفيد را به فرد ديگری بسپارند. 
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مبارزه  غفوری/  قاسم    
با تروريســم که در سال های اخير 
با عبارت مقابلــه با داعش مطرح 
می شــود، يکی از معــادالت مهم 
جهانی اســت. مســئله ای که گاه 
به صــورت انفرادی و گاه در قالب 
ائتالف هــای متعدد کشــورها را 
درگير کرده است. آمريکا از جمله 
مدعيانی است که مبارزه با داعش 
را از کارکردهای خود معرفی کرده 
است. در جديدترين اقدام آمريکا در 
اين عرصه، »ترامپ« رئيس جمهور 
اين کشــور در اظهارنظر توئيتری 
درباره عمليات ائتالف واشــنگتن 
در ســوريه برای »شکست ۱۰۰ 
اروپا هشدار  به  درصدی داعش«، 
داد که اگر داعشــی های بازداشت 
 شــده را تحويل نگيــرد، آمريکا 
آنها را آزاد می کند. رئيس جمهور 
آمريکا در توئيت ديگری نوشــت: 
»آمريکا نمی خواهد شــاهد نفوذ 
اين جنگجويان داعشــی به اروپا 
باشــد؛ چرا که آنجا احتماالً جايی 
اســت که آنها می روند. ما بيش از 
حد کار و هزينــه می کنيم. زمان 
آن فرا رسيده که ديگران پا پيش 
بگذارنــد و کاری را کــه قادر به 
انجام آن هســتند، انجام دهند. ما 
بعد از پيــروزی ۱۰۰ درصدی بر 
خالفت )داعش( به کشور )آمريکا( 

برمی گرديم.« 
مطرح  پرســش  ايــن  حال 
می شــود که چــرا ترامپ چنين 
ادعاهايی مطرح کرده و چه اهدافی 
را در ورای  آن پيگيــری می کند؟ 
پيش از پاسخ به اين پرسش بايد 
به يک اصل اساســی توجه داشت 
و آن، اينکــه آمريکا تا چه ميزان 
در مبارزه با داعش نقش داشــته 
است؟ بررسی کارنامه آمريکا نشان 
می دهــد، اين کشــور اصلی ترين 
ايجادکننــده و حامی تروريســم 
در جهان اســت؛ چنانکه به اذعان 
خارجه  وزير  کلينتــون،  هيالری 
دور اول رياســت جمهوری اوباما، 
اين آمريکا بوده است که القاعده را 
ايجاد کرد. در همين حال، آمريکا 
از ســال ۲۰۰۱ تاکنون اشــغال 
افغانســتان را ادامه داده و از سال 
۲۰۰۳ نيز در عــراق حضور دارد. 
آنچه در طول اين سال ها روی داده 
نه تنها مبارزه با تروريســم نبوده؛ 
بلکه بحران های مديريت شــده ای 
را در اين کشورها و در کل منطقه 

ايجاد کرده اند. 
نمــود عينی اين رفتار اذعان 
ترامپ در مبــارزات انتخاباتی به 
نقش اوباما در ايجاد داعش است؛ 
داعشی که سران آن در زندان های 
آمريکا در عراق آموزش ديده و در 
منطقه رها شدند. در همين حال، 
ادعاهای ترامپ درباره مقابله آمريکا 
با داعــش در حالی صورت گرفته 
که رســانه ها و مقامات ســوريه و 
عــراق طی ســال های اخير بارها 
گزارش هايــی مبنی بر کمک های 
واشنگتن به تروريست های داعش 
مخابره کرده اند. بر همين اساس، 
»سيدحســن نصــراهلل« دبيرکل 
حزب اهلل لبنان در سخنرانی اخير 
خود با رد ادعاهای واشنگتن درباره 
مقابله با داعش، تأکيد کرد: »اين 
خود آمريــکا بوده که داعش را به 

منطقه آورده است.«
بر اســاس اين، بــه صراحت 
می توان گفت، آمريکا نقشــی در 
مبارزه با داعش يا دادن امنيت به 
اروپا نداشته است؛ از اين رو ادعای 
وی مبنی بر آزادسازی داعشی ها  را 
می توان برگرفته از نگاه کاسبکارانه 
آمريکا در قبال اروپا دانســت که 
با ادعــای امنيت اروپــا به دنبال 
باج گيری از اين کشورها است. در 
اصل آمريکا با دادن آدرس غلط به 
اروپا و ترساندن آنها از تروريسم در 
حال کاله برداری سياسی، اقتصادی 
و امنيتــی از اين کشورهاســت؛ 
چنانکه در گذشــته نيز با ادعای 
امنيت جهان پــس از حادثه ۱۱ 
ســپتامبر با حضور ديگر کشورها، 
از جمله اروپا برای منافع خود، به 
اشغال افغانستان و عراق دست زد. 
بر اساس اين می توان گفت، داعش 
اکنون کارکرد جديدی برای آمريکا 
يافته و آن باج خواهی از اروپاست 
که محور آن را نيز اجرای مطالبات 
ناتو،  بودجــه  تأمين  آمريــکا در 
پذيــرش يکجانبه گرايی اقتصادی 
و نيز همراهی با تحريم های آمريکا 
عليه ديگر کشورها تشکيل می دهد 
که عماًل مطالباتی عليه استقالل 

اروپاست. 

  نویــد کمالی/  در طــول چهار دهه 
گذشــته، همواره ايجاد، حفظ و گسترش امنيت 
پايــدار در حوزه های داخلــی و منطقه ای يکی 
از مهم تريــن اولويت های راهبــردی جمهوری 
اسالمی ايران بوده است و در راستای تأمين اين 
مهــم دکترين دفاعی ايران که پيش از انقالب با 
هدايت ژنرال های آمريکايی طراحی شــده بود، 
پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی از سوی 
زبده ترين فرماندهان انقالبــی مورد باز طراحی 

مبنايی و اساسی قرار گرفت.
تجربيات حاصل شــده در طــول دهه ۶۰ 
خورشيدی و به ويژه دوران دفاع مقدس موجب 
شــد تا حوزه دفاع موشکی به يکی از مهم ترين 
جنبه های مــورد توجه دکترين دفاعی کشــور 
بدل شود؛ از همين رو در طول دهه های گذشته 
دانشمندان و مهندسان ايرانی، از جمله شهدای 
گرانقدری مانند شهيد طهرانی مقدم تالش بدون 
وقفه ای را برای کسب دانش موشکی و بومی سازی 
فناوری ساخت و توســعه موشک های نقطه زن 
انجام دادند. پر واضح اســت که در طول سه دهه 
گذشته افزايش توانايی موشکی ايران از ديد رقبای 
منطقه ای و دشمنان فرا    منطقه ای دور نبوده است، 
از اين رو همواره تحديد توانايی موشکی کشورمان 
يکی از محوری تريــن جنبه های تالش های ضد 

ايرانی ائتالف آمريکايی بوده است.
از منظر انديشــکده های غربــی، از جمله 
انديشکده مرکز مطالعات استراتژيک و بين المللی 
)CSIS( توانايی موشــکی يکــی از مهم ترين 
ظرفيت های بازدارنده کشورمان در قبال هر گونه 
تعرض خارجی اســت؛ زيرا بــه دليل برد و توان 
باالی موشک های ساخت ايران، نيروهای مسلح 
کشورمان قادرند در نخستين لحظه های شروع هر 
گونه اقدام خصمانه از سوی دشمن همه پايگاه ها و 
مواضع منطقه ای وابسته به دولت های متخاصم را 
با باالترين دقت هدف قرار دهند که تلفات ناشی 
از آن تا دهه ها می تواند هر دولت متخاصمی را با 

چالش های اساسی روبه رو کند.
از اين رو دولت آمريکا پس از امضای توافق 
هسته ای تالش کرد با بهره برداری از تجربه برجام 
و برجسته سازی تهديد موشکی کشورمان، نظام 
جمهوری اسالمی ايران را به سوی قبول يک برجام 

موشکی سوق دهد.

در طــول دو ســال گذشــته، دولتمردان 
آمريــکا و به ويژه شــخص دونالــد ترامپ بارها 
در ســخنرانی های خود بر لزوم محدودســازی 
زرادخانه موشــکی کشورمان تأکيد کرده اند؛ هر 
چند اين دســت تالش ها به دليل وجه متعارف 
موشک های ايرانی تاکنون نتوانسته به شکل گيری 
يک اجماع جهانی عليه ظرفيت موشکی کشورمان 

منجر شود، به همين دليل 
دولت آمريکا به شدت تالش 
دارد تــا بــا مرتبط کردن 
برنامه موشکی کشورمان به 
برنامه تخيلی اتمی مد نظر 
خود، ايــن توانايی دفاعی 
کشــورمان را به مثابه يک 
تهديد کشتار جمعی برای 
منطقه و حتی جهان جلوه 
دهــد و در همين راســتا 
نيز تأکيــد دارد، جمهوری 
اسالمی ايران بايد به رژيم 
موشــکی  فناوری  کنترل 

)MTCR( بپيوندد.
بر مبنــای اين رژيم 
کنترلی هر موشــک دارای 

برد بيش از ۳۰۰ کيلومتر و ظرفيت حمل کالهک 
جنگی بيش از ۵۰۰ کيلوگرم، يک ســالح دارای 
توانايی حمل کالهک هسته ای شناخته می شود 
که بر مبنای گزارش جديد انديشــکده مطالعات 
ايرانی  استراتژيک)IISS(، هشــت نوع موشک 

در فهرست سياه اين رژيم کنترلی قرار می گيرد.
همزمان با اين تالش ها، انديشــکده »پروژه 
ويسکانسين« که هدف اعالمی آن، مقابله با اشاعه 
هسته ای و ديگر تسليحات کشتار جمعی در جهان 
است، تالش گســترده ای را برای برجسته سازی 
تهديد موشکی ايران آغاز کرده و در حال حاضر 
بر محور توانايی موشــکی کشورمان و ارتباط آن 
در  با عضويت کشــورمان 
FATF متمرکز کرده است.
نديشــکده  ا يــن  ا
آمريکايــی همزمــان بــا 
فضاســازی اخيــر وزارت 
صهيونيستی  رژيم  خارجه 
در زمينه برد موشــک های 
ايران، تالش دارد با تلفيق 
خطر برد باالی موشک هايی 
از نوع ســجيل و سومار و 
همچنين احتمال دروغين 
مسلح سازی آنها به کالهک 
عمومی  افکار  هســته ای، 
اتحاديــه اروپا را عليه ملت 
ايران تحريک و حتی بسيج 

کند!
بر مبنــای راهبرد طراحان ايــن پروژه در 
صورت همراه شــدن اتحاديه اروپا با توطئه ضد 
موشــکی ائتالف عبری ـ عربی ـ  آمريکايی، چهار 
عضو اروپايــی برجام به توافق هســته ای پايان 
خواهند داد که اين مســئله به ظن آنها می تواند 

موجب تحميل فشار حداکثری اقتصادی و سياسی 
به کشــورمان شود که در نتيجه آن اميدوارند تا 
ايران به ســوی برجام موشکی سوق پيدا کند؛ از 
اين رو شاهد بوديم که مايک پمپئو، وزير خارجه 
آمريکا به طور رســمی در جريان نشســت ضد 
ايرانی ورشــو خواهان خروج اروپا از برجام شد. 
زمينه چينی رســانه ای اين موضوع را می توان در 
حاشيه نشست امنيتی مونيخ در برنامه مصاحبه 
خبرنگار بی بی سی با آقای ظريف نيز مالحظه کرد 
که محور سؤال خود را به برنامه موشکی ايران و 
اتهام زنی جمهوری اســالمی اختصاص داد؛ اما با 
پاســخ الزم و کوبنده آقای وزير و استداللی وی 
مبنی بر اينکه شما چگونه در محيطی ناامن و پر 
تهديد در منطقه غرب آسيا که کشورهايی عليه ما 
روزانه به »سالح های زيبای آمريکا!« مسلح و مجهز 
می شوند، انتظار داريد ايران دست از موشک های 
خود بردارد؛ ضمن اينکه اساســاً موشــک های 
ايرانی توانمندی حمل کالهک هسته ای ادعايی 

رسانه های غربی را نيز ندارند. 
طبيعتاً در اين شرايط از دستگاه ديپلماسی 
کشــور  انتظار می رود از انفعال دســت برداشته 
و بــا بهره گيــری از ظرفيت های در دســترس 
ديپلماسی عمومی درباره ماهيت متعارف و دفاعی 
موشک های ايرانی روشنگری کند تا از اين طريق 
مانع از پيشــبرد پروژه ايران هراسی ائتالف ضد 
ايــران در قلب اتحاديه اروپا شــود و زمين بازی 
طراحی شده برای شروع دور جديد از بازی های 
مکارانــه برجامی عليه ملت بزرگ ايران را بر هم 
زند. البته اين تالش های ديپلماتيک الزم است و 
بايد در مســير ديپلماسی عمومی انجام شود؛ اما 
به اين معنا نيست که جمهوری اسالمی ذره ای در 
اين خصوص عقب نشينی کند. موشک های ايرانی 
بخشــی از قدرت دفاعی بومی و ملی ما بوده و به 
تأکيد مســئوالن ارشد حاکميت و نظامی هرگز 
قابل مذاکره نيســت؛ اما اثرپذيری از رسانه های 
غربی در بخشــی از جريان های سياسی داخلی ـ 
که امروزه در رســانه های خود می گويند نبايد به 
بهانه های مختلف، از جمله حفظ موشک خودمان 
را از پشتيبانی اروپا و شکافی که خروج ترامپ از 
برجام بين  آمريکا و اروپا ايجاد کرده، محروم کنيم ـ 
سبب تأسف است و نشان می دهد عمليات روانی 

دشمن بی تأثير نبوده است.

 باید با ایران مقابله کنیم
خبرگزاری مهر: معاون رئيس جمهور آمريکا در نشست امنيتی مونيخ، ضمن 
تکرار مواضع مداخله جويانه واشنگتن در مسائل مختلف، بر لزوم خروج کشورهای 
اروپايی از برجام و مقابله با ايران تأکيد کرد.نفر دوم دولت آمريکا با تکرار لفاظی 
عليه ايران، به تکرار مواضع مداخله جويانه واشنگتن در امور ونزوئال پرداخت. معاون 
رئيس جمهور آمريکا ايران را بزرگ ترين تهديد صلح و امنيت در منطقه غرب آسيا 
و بزرگ ترين کشــور حامی تروريسم در جهان دانست. او مدعی شد که ايران در 
منطقه از اقدامات تروريســتی در مناطقی چون سوريه و يمن حمايت می کند و 
همچنين بر نابودی رژيم صهيونيستی تأکيد دارد. پنس در ادامه جمهوری اسالمی 
ايران را »ضد يهودی« ناميد و از کشورهای جهان خواست که با يهودی ستيزی 
مقابله کنند. وی سپس به سخنان تاريخی امام خمينی)ره( درباره »محو اسرائيل 
از صحنه روزگار« اشاره کرد و گفت: »جمهوری اسالمی از ابتدا به دنبال نابودی 

اسرائيل بوده است.«
ترامپ به دنبال جنگ با ایران نیست

خبرگزاری ايسنا: کاردار سفارت آمريکا در عراق اعالم کرد که رئيس جمهور 
کشورش به دنبال جنگ با ايران نيست و اظهارات پيشين ترامپ نيز بر اين مسئله 
تأکيد دارد. جوی هود، کاردار سفارت آمريکا در بغداد اعالم کرد: »دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريکا خواهان جنگ با ايران نيســت و اظهارات پيشين وی نشان 
می دهد که او نمی خواهد نيروهای آمريکايی وارد جنگی شــوند که به آن نيازی 
نيست.« وی با اشاره به اينکه دونالد ترامپ پيش از اين بارها بر اين مسئله تأکيد 
کرده است، افزود: »ما از راه های ديپلماتيک همانند تحريم های اقتصادی استفاده 
می کنيم.«کاردار ســفارت واشــنگتن در بغداد در ادامه با بيان اينکه، نيروهای 
آمريکايی از آسمان يا خاک عراق برای حمله به کشورهای ديگر استفاده نخواهند 
کرد، گفت: »رئيس جمهور آمريکا پيشنهاد تغيير يا اصالح توافق استراتژيک ميان 

بغداد و واشنگتن را نداده است.
تکذیب مالقات مخفیانه

خبرگزاری فارس: يک مقام ارشد دولت آمريکا انجام هرگونه ديدار در موضوع 
ايران با »جان کری« وزير خارجه دولت ســابق اين کشــور را تکذيب کرد. وی و 
مسئول کارگروه ايران در وزارت خارجه اين کشور ديدار مخفيانه با »جان کری« وزير 
خارجه دولت سابق آمريکا درباره »ايران« در حاشيه برگزاری »اجالس امنيتی در 
مونيخ « را تکذيب کرد. »رابرت پاالدينو« سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز با رد 
اخبار منتشر شده در اين زمينه گفت: »اخبار، جعلی و غير واقعی هستند.« برايان 
هوک و جان کری بر ســر موضوع »ايران« باهم اختالف دارند، در حالی که جان 
کری به عنوان وزير خارجه باراک اوباما رئيس جمهور سابق آمريکا موفق به حصول 
توافق هسته  ای با ايران شد، اما برايان هوک سياستی خالف جان کری اتخاذ کرده و 
تالش دارد، افزون بر آمريکا، ديگر کشورها را نيز به خروج از اين توافق ترغيب کند.

رویکرد اشتباه دولت ترامپ در قبال ایران!
خبرگزاری تسنيم: رئيس مجلس نمايندگان آمريکا رويکرد دولت ترامپ در 
قبال ايران را کاماًل اشــتباه دانست و تأکيد کرد کاخ سفيد نبايد بدون مشورت با 
کشورهای اروپايی از برجام خارج می شد. »نانسی پلوسی« رئيس مجلس نمايندگان 
آمريکا در مصاحبه با شبکه خبری ام اس ان بی سی در واکنش به درخواست »مايک 
پنس« معاون ترامپ از کشورهای اروپايی برای پيروی از سياست های آمريکا و خروج 
از برجام اظهار داشت: »معاون رئيس جمهور به نوبه خود يک سخنگوی خبره است، 
اما من رويکردهای او و دولت ترامپ به ايران را کاماًل اشــتباه می دانم. بايد بگويم 
خوشحالم که او با واکنش چندان مثبتی )از سوی کشورهای اروپايی( مواجه نشد.«

  محمدرضا مرادی/ محمدبن سلمان ولی عهد سعودی سفر دوره ای خود 
به کشورهای آسيايی را از روز يک شنبه و با سفر به پاکستان شروع کرد. قرار بود 
در اين سفر دوره ای بن سلمان از پاکستان، هند، چين، اندونزی و مالزی ديدن کند 
که بنابر داليلی نامعلوم، سفر به مالزی و اندونزی لغو شد. البته، برخی خبرگزاری ها 
دليل آن را هراس بن سلمان از تظاهرات مردمی در اندونزی و مالزی عنوان کرده اند. 
کارشناسان اهدافی را برای سفر دوره ای ولی عهد سعودی اعالم کرده اند، اما نقطه 
مشترک در تحليل کارشناسان اين است که بن سلمان به دنبال راهی برای شکست 
انزوای بين المللی ناشــی از قتل خاشقجی است. شبکه تلويزيوني الجزيره در اين 
باره معتقد است، سفر آسيايی محمدبن سلمان ولی عهد سعودی با هدف شکستن 

انزوای بين المللی وي صورت گرفت.
محمد بن سلمان ولی عهد سعودی که رؤيای رسيدن به تخت پادشاهی را در 
سر دارد، پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی در انزوای شديد 
بين المللی قرار گرفت. سازمان سيای آمريکا به همراه کنگره اين کشور بن سلمان 
را عامل اصلی قتل خاشقجی معرفی کرده و خواستار تحريم تسليحاتی عربستان    
شده اند. اين موضوع برای بن سلمان بسيار گران تمام شده است. وی چند ماه پيش 
سعی کرد با سفر به کشورهای آفريقايی به اين انزوا پايان دهد، اما اعتراض گسترده 
مردم، به ويژه در تونس و مصر ســبب شکســت اهداف بن سلمان شد. اکنون وی 
سعی دارد با سفر به پاکستان، هند و چين بار ديگر برای رهايی از اين انزوا تالش 
کند. البته، شدت اعتراضات مردمی در پاکستان سبب شد بسياری از کارشناسان 
اين سفر را شکست خورده بدانند. با وجود تبديل شدن اسالم آباد پايتخت پاکستان 
به يک پادگان نظامی و دســتگيری بسياری از مخالفان، اما مردم باز به خيابان ها 

آمدند و عليه بن سلمان اعتراض کردند.
هدف دوم بن سلمان تالش برای عملياتی کردن سند چشم انداز ۲۰۳۰ است. 
بن سلمان سعی دارد با گسترش روابط اقتصادی و متنوع کردن شرکای اقتصادی 
خود زمينه را برای رهايی از وابستگی به نفت به ميزان بااليی مهيا کند. بنابراين 
وی در اين سفر سعی داشت قراردادهای اقتصادی زيادی مانند قرارداد ۲۰ ميليارد 

دالری با پاکستان امضا کند.
يکی ديگر از اهداف بن ســلمان از سفر به پاکستان تالش برای مجاب کردن 
اين کشــور به مشارکت فعال در ائتالف ضد يمنی است. عربستان تالش فراوانی 
داشته تا پاکستان را در جنگ يمن با خود همراه کند، اما در نزديک به چهار سال 
گذشته موفق نبوده است. بحران؟ اقتصادی پاکستان در اوضاع کنونی به بهانه ای 
برای وادار کردن عمران خان نخســت وزير پاکســتان به مشارکت در جنگ يمن 
تبديل شده است. ذخاير ارزی پاکستان تنها هشت ميليارد دالر اعالم شده است. 
نکته مهم در اين زمينه اين است که تنها چند روز مانده به سفر ولی عهد سعودی 
به پاکســتان، يک هيئت از ائتالف به اصطالح ضد تروريسم به رهبری عربستان 
برای اولين بار به اسالم آباد سفر کرد که رياست آن را ژنرال راحيل شريف فرمانده 
سابق ارتش پاکستان برعهده داشت. اين مسئله به معنای احتمال همراهی بيشتر 

پاکستان با عربستان در جنگ يمن است.
البته، اين ســفر بن سلمان به نوعی برای رقابت با قطر نيز محسوب می شود. 
پيش از اين شيخ تميم بن حمد آل ثانی امير قطر در راستای گسترش روابط قطر با 
کشورهای آسيايی به چند کشور اين منطقه از جمله چين، کره جنوبی و ژاپن سفر 
کرده بود. بنابراين محمدبن سلمان نيز سعی دارد با سفر به کشورهای آسيايی نيز به 
نوعی با تالش های قطر برای گسترش روابط با بازيگران شرق آسيا مقابله به مثل کند. 
در کل، بن سلمان سعی دارد با افزايش سفرهای منطقه ای و بين المللی، زمينه 
را برای پايان انزوای خود فراهم کند. البته، اهداف ديگری نيز در اين ميان دنبال 
می  شود که شايد بتوان آنها را در ذيل اين هدف کلی بيان کرد. نگاهی به مقصدهای 
سفرهای بن سلمان، يعنی چين و هند حاکی از آن است ولی عهد سعودی، به صورت 

مستقيم، نگاه ويژه ای به تسخير بازارهای اقتصادِی شرکای تجاری ايران دارد.

فرمان تشکیل کارکرد جدید داعش!
نیروی فضایی

در حالی اياالت متحده با فعاليت های فضايی کشورها مخالفت می کند که، »دونالد ترامپ« به وزارت دفاع اين کشور دستور داد نيروی فضايی را به عنوان 
ششمين شاخه نيروهای مسلح آمريکا تشکيل دهد. با اين فرمان، پنتاگون موظف شده است طرحی را تدوين کند و به کنگره ارائه دهد که نيروی فضايی را به 

مثابه بخشی از نيروی هوايی آمريکا، اما دارای نماينده در ستاد مشترک نيروهای مسلح اين کشور، تعريف می کند.

رخداد

آمریکا  کنونی   سیاست های 
نفــع مخالفان  به  از همه  بیش 
دنبال  به  که  اســت  واشنگتن 
تضعیف بیشتر جایگاه آن هستند. 
از نظر کشورهایی همچون روسیه 
و حتــی چین،  دونالــد ترامپ 
برای  مناســبی  رئیس جمهور 
آمریکا اســت به همین منظور 
این امکان وجود دارد که در سال 
آینده و در انتخابات ۲0۲0 از وی 

حمایت کنند

موشک های ایرانی در سیبل توطئه های جدید آمریکایی ـ صهیونیستی

»پروژه ویسکانسین« به دنبال چیست؟

فرار از انزوا، هدف مهم تور آسیایی بن سلمان 

اندیشکده های غربی،  منظر  از 
از جمله اندیشکده مرکز مطالعات 
 )CSIS( بین المللی  و  استراتژیک 
از مهم ترین  توانایی موشکی یکی 
ظرفیت های بازدارنده کشــورمان 
در قبال هــر گونه تعرض خارجی 
اســت؛ زیرا به دلیل بــرد و توان 
باالی موشــک های ساخت ایران، 
نیروهای مسلح کشورمان قادرند در 
نخستین لحظه های شروع هر گونه 
اقدام خصمانه از سوی دشمن همه 
پایگاه ها و مواضع منطقه ای وابسته 
به دولت های متخاصم را با باالترین 

دقت هدف قرار دهند

فراسو

روزنه
کند و کاو

بررسی آنچه در نشست امنیتی مونیخ  روی داد 

آوردگاهعبورازدونالدترامپ



  رضا زمانــی/ بيانيه رهبر 
معظــم انقالب به قــدری پُرمحتوا و 
جامع اســت که بعيد است کسی با 
يک بار شــنيدن، يا يک بار خواندن 
آن، به ُکنه و عمق بيانات معظم له پی 
ببرد. شايد واژه  هايی که در اين پيام 
به  کار برده شده، همان  هايی هستند 
که امام راحل)ره( درباره اقتصاد به آنها 
اعتقاد داشتند که رهبر معظم انقالب 
آن را با ادبيــات امروز بيان کرده  اند. 
يکی از اين پيام ها اين است که سهم 
مردم در اقتصاد بيشتر و تصدی گری 
دولت کمتر شــود. اگر دولت در دهه 
پنجم انقالب اسالمی همين نکته را 
رعايت کند، به يقين يک گام بزرگ به 
 سمت اقتصاد مقاومتی که معنای آن 
تاب آوری اقتصاد در مقابل تنش  های 

خارجی است،  برداشته است. 

مردمی سازی اقتصاد
يکی از مشــکالت جدی اقتصاد 
ايران اين است که وقتی به بودجه کل 
کشور نگاه می کنيم، اعداد آن تقريباً 
نزديک به رقم توليد ناخالص ملی است. 
در بودجه معموالً دو رقم گفته می شود؛ 
مثاًل در اليحه بودجه 98 رقم ۱7۰۰ 
هزار ميليــارد تومان آمده که ۱۲۰۰ 
هزار ميليــارد تومــان آن مربوط به 
شرکت های دولتی و ۵۰۰ هزار ميليارد 
تومان مربوط به دولت است. تنها راهی 
کــه دولت می تواند اصــل ۴۴ قانون 
اساسی را اجرا کند، اين است که، کار 
را به مردم واگذار کند. با توجه به تجربه 
چهار دهه گذشته به هيچ وجه به صالح 
نيست دولت همچنان به مداخله خود 
در اقتصاد ادامه دهد. در اين صورت دو 
اتفاق بزرگ در دهه پنجم انقالب روی 
می دهد؛ اول اينکه اتکای ايران به نفت 
کاهش می يابــد و اتفاق بزرگ تر اين 
است که وقتی اقتصاد در اختيار مردم 
است، دولت به  راحتی می تواند ماليات 
اخذ کند و هزينه های جاری خود را به  
جای فروش اسناد خزانه يا استقراض از 
بانک مرکزی يا فروش منابع طبيعی 
مانند نفت از اين طريق )اخذ ماليات( 
تأمين کند. فرازهايی از پيام گام دوم 
انقالب به  معنــای واقعی َخالصی از 

اتکا به نفت و کم  اثر شدن تنش های 
اقتصــادی و افزايش بنيــه اقتصادی 
کشور است. يک نقطه ضعف در همه 
دولت های پس از انقالب مشهود است 
و آن، اکراه دولت ها در واگذاری بنگاه ها 

به بخش خصوصی است. 
رهبر معظم انقالب در بيانة »گام 
دوم انقالب« به نکات متنوع و متعددی 
اشــاره فرموده اند که مجمــوع آنها 
بسترساز »جهاد بزرگ برای ساختن 
ايران اسالمی بزرگ« خواهد بود. اما 
در بيانات ايشان دو شاخصه »جوانان 
بودند  اميد« کليدواژه هــای اصلی  و 
و بخش »اقتصاد« نيز حســاس ترين 
موضوع امروز کشــور بوده که بيش از 
ديگر بخش ها خودنمايی می کند و از 

اهميت خاصی برخوردار است.

تأمالت اقتصادی گام دوم
نــکات مهمی که رهبــری در 
»بخــش اقتصاد« در بيانية »گام دوم 
انقالب« مطــرح کردند، تأمل برانگيز 
اســت؛ اقتصــاد يک نقطــة کليدِی 
تعيين  کننــده اســت و اقتصاِد قوی، 
نقطة قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذيری 
و نفوذناپذيری کشــور است و اقتصاد 
ضعيف، نقطة ضعف و زمينه   ساز نفوذ 
و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر 
و غنا در ماّديات و معنويّات بشــر، اثر 

می گذارد. اقتصاد، هدف جامعة اسالمی 
نيست، اّما وسيله  ای است که بدون آن 

نمی توان به هدف ها رسيد.
اصــالح اقتصــادی در گام دوم 
مســتلزم شــناخت نقايص و عيوب 
اقتصادی است. مهم ترين عيوب اقتصاد 

ايران براساس بيانيه عبارت است از:
وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی 
بــودن بخش هايــی از اقتصاد که در 
حيطة وظايف دولت نيســت، نگاه به 
خــارج و نه به توان و ظرفّيت داخلی، 
نيروی  از ظرفّيــت  اندک  اســتفادۀ 
انسانی کشور، بودجه  بندی معيوب و 
نامتوازن، بی ثباتی در سياســت های 

اجرايی اقتصاد و... .

راه  حّل مشکالت اقتصادی
 از منظر رهبر معظم انقالب

سياست های »اقتصاد مقاومتی« 
اگــر به درســتی درک و در دولت ها 
با قــدرت، جديت، نشــاط کاری و 
احساس مســئولّيت پيگيری و اجرا 
شــود و همچنين درون  زايی اقتصاد 
کشور، مولّد شدن اقتصاد، دانش  بنيان 
شدن اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد و 
تصّدی گری نکردن دولت و برون  گرايی 
با بهره از ظرفّيت هايی موجود پيگيری 
شــود، می توان اميد داشت مشکالت 
اقتصادی حل شــود و ديگر خبری از 
تورم و گرانی، رکــود، نابودی توليد، 
بيکاری، رشــد قاچاق، کاهش ارزش 
پول ملی و ده ها شکل ديگر نخواهد 
بود و برعکس به مرور زمان شاهد تراز 
تجاری مثبت، رشد اقتصادی و افزايش 
درآمدهای ارزی و پيروزی در جنگ 

اقتصادی خواهيم بود. 
قدرت هر کشــوری در ســطح 
جهــان را، اقتصاد آن کشــور تعيين 
می کند و منابع ارزی باالی هر کشوری 
نيز قدرت چانه زنــی و مانور مقامات 
آن کشــور را در بين دولت های ديگر 
جهان ارتقا می دهد. در جهان امروز، 
لشکرکشی و جنگ های فيزيکی بين 
کشــورها برای اثبات برتری تا حدود 
زيادی معنا و مفهوم خود را از دست 

داده و جنگ های اقتصادی جای آنها را 
گرفته است؛ لذا ايران نيز برای حضور 
قدرتمند در ســطح جهــان نيازمند 
پی ريزی اقتصادی قــوی و با برنامه 
اســت. اينکه فقط با زبان، شعار داده 
و مرتب بگوييم مــا جزء قدرت های 
اقتصادی جهان هستيم، يا بايد تا سال 
۱۴۰۴ يکی از قدرت های برتر جهان 
شويم و مثاًل با حجم مبادالت تجاری 
معــادل ۱۰۰ تــا ۱۵۰ ميليارد دالر 
جايگاه ممتازی را در بين کشورهای 

جهان داريم، کافی نيست. 
بــه يقيــن رفــع مشــکالت 
و نابســامانی های کشــور و رشد و 
شکوفايی اقتصاد ايران در سريع ترين 
زمان امکانپذير است، فقط کمی هّمت 
می خواهد که اگر اندکی هم غيرت به 
خرج دهيم، ديگر اثری از مشکالت 
اقتصادی و نارضايتی ها باقی نخواهد 
ماند. پس بايد همچنــان به آينده 
اميــدوار بود و با حضــور »جوانان« 
باانگيــزه و توانمند کمی هّمت کرد 
و برای ســربلندی ايران و ايرانی از 
جان مايه گذاشت. همچنان که امام 
خامنه ای در بيانية »گام دوم انقالب« 
به خوبی فرموده اند، همه مسئوالن، 
 به ويژه جوانان عزيز کشورمان بايد 
به روشنی بدانند که راه حل تمامی 
مشــکالت در داخل کشور است. در 
اين راســتا نبايد کسی گمان کند 
که »مشکالت اقتصادی ايران فقط 
و فقط نشئت گرفته از تحريم هاست 
و علِّت وجود تحريم ها هم مقاومت 
ضّد اِســتکباری و تسليم نشدن در 
برابر دشــمن است؛ و تنها راه نجات 
کشورمان، زانو زدن در برابر دشمن 
و بوسه  زدن بر پنجة گرگ است« که 
نابخشودنی  تفکری، خطايی  چنين 
اســت. پس مســئوالن کشوری و 
همچنين »جوانان« آمادۀ جهاد بايد 
چشــم به امکانات و توانمندی های 
داخلی بدوزنــد و در جهت غلبه بر 
»جنگ اقتصادی دشــمن« و رشد 
و شــکوفايی اقتصاد ايران به دنبال 
نشانی غلط نروند و همة راهکارها را 
در داخل و در اتحاد با هم جست وجو 

کنند.
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اقتصاد مقاومتی، یک گام به جلو

حســين صمصامی با بيان اينکه، قرار بود اجرای سياســت های اقتصاد مقاومتی مانع از شــوک های ارزی شود، گفت : رهبر معظم انقالب پيش از شوک های اقتصادی، در  
شهريور ۱۳89 بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند؛ شوک اقتصادی اول را در دی 9۶ داشتيم که با افزايش نرخ ارز و محدوديت های بحث سوئيفت و فروش نفت ما همراه شد؛ 
»درآمد سرانه ملی« به معنای ايشان تا سال 9۵  بيش از ۱۱۲ بار در سخنان شان بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بودند، اما در بدنه اجرايی کشور ماحصل اجرای اين سياست فقط برگزاری جلسه بود.

ميزان ســهم هر شــهروند از توليد 
ناخالص داخلی کشــور اســت. برای 
به دست آوردن سرانه ملی کشورها، 
ميــزان توليــد ناخالــص داخلی بر 
جمعيت کشور تقسيم می شود. معنای 
ساده  تر درآمد سرانه اين است که به 
ازای هر نفر در يک کشور چه ميزان 
درآمد وجــود دارد. در همين حال، 
بايد توجه داشت درآمد سرانه اگرچه 
می تواند ميزان ثروت يک کشور نسبت 
به ديگران را نشان دهد؛ اما نمی تواند 
تصوير دقيقــی از وضعيت اقتصادی 
کشورها نسبت به سايرين نشان دهد؛ 
برای نمونه، اگر درآمد سرانه ايران برابر 
با ۴۰۰۰ دالر باشــد و درآمد سرانه 
باشــد، نمی توان  آلمان ۶۵۰۰ دالر 
تعيين کرد که کدام يک از کشــورها 
وضعيت اقتصادی بهتری دارند؛ زيرا 
هزينه های جاری در دو کشور بسيار 
متفاوت است. در جديدترين گزارش 
برنامه توسعه ســازمان ملل، درآمد 
ســرانه ملی ايران بر اساس شاخص 
قدرت خريد در سال ۲۰۱7، ۱9 هزار 
و ۱۳۰ دالر اعالم شــده است. درآمد 
سرانه ملی ايران در سال ۲۰۱۵ برابر 
با ۱۶ هزار و ۳9۵ دالر عنوان شده بود.
ايران از اين نظر در سال ۲۰۱7 
در ميان ۱89 کشور مورد بررسی در 
جايگاه ۶۳ قــرار گرفته و اين يعنی 
۱۲۶ کشور درآمد سرانه ملی کمتری 

از ايران دارند.
درآمد ســرانه عددی است که 
از تقســيم توليد ناخالص داخلی بر 
جمعيت يک کشور به دست می آيد و 
چون توليد ناخالص داخلی دربرگيرنده 
ارزش مجموع کاالها و خدماتی است 
که طی يک دوران معين، معموالً يک 
سال، در يک کشــور توليد می شود، 
پس معنای ساده تر درآمد سرانه اين 
است که به ازای هر نفر در يک کشور 

چه ميزان درآمد وجود دارد.
بــرای اينکــه بتوان مقايســه 
صحيحی از ميزان درآمد کشــورها 
ارائــه داد، از مفهومــی به نام برابری 
قدرت خريد اســتفاده می کنند. با به 
دست آوردن عدد برابری قدرت خريد 

می توان دو کشور را مقايسه کرد.
برابری قدرت خريد به اين معنا 
اســت که چه مقدار درآمد به قيمت 
ايران، قدرت خريدی به اندازه همان 
مقدار در ديگر کشورها دارد. سازمان 
ملل، بانک جهانی و صندوق بين المللی 
پول آمارهايی را ارائه می  دهند که بر 
اساس اين آمارها در بين کشورهای 
جهان، در حال حاضــر ايران از نظر 
قدرت برابری خريد، بيستمين کشور 

در جهان است.
محاسبه دقيق اين شاخص های 
اقتصادی به دولتمردان کمک می کند 
که تصميمات درســتی در ســطح 
کالن بگيرند و اقتصــاد را به مقصد 
درســت هدايت کنند، به اين ترتيب 
تصميمات شــان علمــی و قابل اتکا 

خواهد بود.
اهميت اين شاخص ها برای ما 
اين است که می فهميم در کدام طبقه 
اجتماعی جای داريم و برای پيشرفت 

چه کارهايی بايد انجام بدهيم.
بيشترين درآمد سرانه در منطقه 
و در جهان در اختيار قطر با ۱۱۶ هزار 
و 8۱8 دالر است و پس از اين کشور، 
ليختن اشــتاين با 97 هــزار و ۳۳۶ 
دالر، سنگاپور با 8۲ هزار و ۵۰۳ دالر، 
برونئی با 7۶ هزار و ۴۲7 دالر و کويت 
با 7۰ هزار و ۵۲۴ دالر در رده  های دوم 

تا پنجم قرار دارند.
يکی از داليــل افزايش درآمد 
سرانه در کشورها، وجود ساختارهای 
حکومتی قوی در آنها است؛ زيرا اين 
نهادها هستند که انگيزه اصلی فعاالن 
اقتصادی را شکل می  دهند. در واقع 
نهادها رويه هــا، قوانين و هنجارهای 
موجود در يک جامعه  هســتند و به  
طور ويژه بر سرمايه  گذاری در منابع 
فيزيکی، انسانی، تکنولوژی و در نهايت 
بــر توليد اثرگذارند. نهادها نه تنها بر 
عملکرد اقتصادی، بلکه بر نحوه توزيع 
درآمد نيز مؤثرند. مسئله مهم درباره 
نهادها موضوع پايداری، بلوغ و ميزان 
استقراريافتگی ساختار نهادی است و 
از سوی ديگر موضوع کيفيت ساختار 
نهادی در جهت تشويق فعاليت های 
مولد اســت. بــه نظر می رســد، هر 
چه  ســاختار نهــادی در يک فرايند 
تاريخی به ســطح پايــداری، بلوغ و 
اســتقراريافتگی باالتری دست  يافته 
باشــد، مديريت اقتصادی بهتر برای 
رسيدن به نرخ رشد اقتصادی باالتر و 
درآمد سرانه باالتر و همچنين توزيع 

عادالنه  تری از درآمد می انجامد.

 مهدی رضایی/ اقتصاد مقاومتی در مفهومی کلی، به ميزان توانايی اقتصاد، 
برای اينکه به وضعيت عادی خودش برگردد، داللت می کند.

مفهوم اجرايی اقتصاد مقاومتی به وجود آوردن نهادهای مناسب )سياست ها 
و قوانين و تدابير اجرايی( اســت که خطرپذيری اقتصاد ايران در برابر تکانه ها و 
اختالل های آســيب زننده داخلی و خارجی، به ويژه تحريم های بين المللی را به 
حداقل برساند و زمينه را برای رسيدن ايران به پيشرفت های مناسب فراهم کند.
تکانه هايی که به اقتصاد وارد می شود، می تواند ناشی از دو عامل زير باشد:

۱ـ عوامل بيرونی؛
۲ـ ضعف های درونی اقتصاد.

اما پرسشــی که اينجا پيش می آيد، اين اســت که آيا اقتصاد مقاومتی به 
گفته بعضی افراد همان اقتصاد رياضتی است؟ رياضت اقتصادی به طرحی گفته 
می شــود که دولت ها به منظور کاهش هزينه و رفع کســری بودجه، دســت به 
کاهــش يا حذف برخی خدمات و مزايای عمومی، صرفه جويی در مخارج جاری 
کشور، کاهش هزينه های رفاهی و تعديل کارمندها در بخش دولتی می زنند. در 
اقتصاد مقاومتی، تغيير ساختار اقتصاد، مبارزه با فساد مالی، مبارزه با رانت و... مد 
نظر است. همچنين روی پای خود ايستادن، حرکت به سوی خودکفايی، اتکا به 

داشته های خود، تقويت توليد داخلی و توليد ثروت مد نظر است.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی بايد نقاط آسيب پذير اقتصاد کشور را کم کرده و 
نقاط قوت و مزيت ها را تقويت کنيم و ما به هر نسبت که بتوانيم مزيت های کشور 
را بهتر اســتفاده کنيم، اقتصاد مقاومتی بيشتر اجرايی می شود. اقتصاد مقاومتی 
چيزی نيست که بتوان گفت به آن رسيده ايم؛ زيرا وضعيت اقتصادی کشور مدام 
در حال تحول اســت و بايد همواره بکوشيم نقاط آسيب پذير کشور را شناسايی 

کرده و آنها را کاهش دهيم.
مقاومتی کردن اقتصاد در عمل ســبب خلع سالح دشمنان نظام جمهوری 
اسالمی خواهد شد و اگر مقاومت بر پايه اصول انقالب اسالمی در مقابل استکبار 
جهانی را در ذهن بپرورانيم، از مقاومتی کردن اقتصاد کشور بر مبنای آنچه رهبر 

معظم انقالب ترسيم کرده اند، ناگزيريم.
برای نمونه، در جنگ جهانی اول همه زيرساخت های آلمان و بخش زيادی 
از اقتصاد کشور اين کشور نابود شد. مشکالتی نظير نبودن محصوالت کشاورزی، 
بيکاری در حدود ۶ ميليون نفر، اقتصاد ورشکسته و ديگر مشکالتی که يک کشور 
جنگ زده داشــت؛ ولی پس از جنگ، کشور آلمان با اتخاذ يک اقتصاد مقاومتی 
مناسب اوضاع را بهبود بخشيد که اين سياست آلمان در حوزه اقتصاد سه محور 

اساسی داشت:
۱ـ فعال کردن لوکوموتيوهای اقتصادی به منظور حل مسئله رکود و بيکاری؛ 
۲ـ حمايت از ساخت خودروی فولکس واگن، خودرويی مصرفی با تقاضای باال و 
قيمت ارزان و حمايت از شــرکت های بزرگ اقتصادی؛ ۳ـ تأکيد بر تقويت طبقه 
متوســط و ايجاد رفاه اجتماعی؛ ۴ـ تأکيد بر خودکفايی با سياســت های تجاری 

هدفمند و دوجانبه.
همين روند نيز در کشور خودمان قابل اجراست؛ به شرط آنکه مردم با خريد 
کاالهای ايرانی و خودداری از خريد کاالی های خارجی و کاالهای قاچاق به رشد و 
بالندگی کشور کمک کنند و در عين حال مسئوالن کشورمان با قانون گذاری های 

بجا و مبارزه با فساد در همه ابعاد اين روند مشارکت داشته باشند.

 انذار رهبری پیش از 
شوک های اقتصادی

نگاهی به منشور اقتصاد در  بیانیه گام دوم امام خامنه ای

اقتصادمردممحور

 اکبر کریمی/  مشاغل گوناگون در کشور 
ما همچون ديگر کشــورهای جهان طبقه بندی 
خاص خود را دارند که در دســته فعاليت های 
آموزشی و فرهنگی، فعاليت های فنی و مهندسی، 
کشاورزی و خدماتی و... جای می گيرند. امروزه 
بخــش فراوانی از مشــاغل جهان در دســته 
فعاليت های خدماتی تعريف می شــوند و جالب 
است بدانيد که ميزان اشتغال در حوزه خدمات 
برای کشورهای صنعتی و پيشرفته بيش از ۶۰ 
درصد اســت. اين يعنی برای ايجاد اشتغال در 
کشور نبايد تکيه صرف بر فعاليت های کشاورزی 
و فعاليت های توليدی و صنعتی داشت؛ بلکه بايد 
از ظرفيت های موجود در حوزه خدمات نيز برای 
اشتغال زايی بهره برد. اين حوزه گروه های مختلف 
شغلی را تشکيل می دهد که حوزه پشتيبانی و 
تعميرات صنعتی بخش کوچکی از آن است. در 
اين گزارش به ســراغ يکی از شاغالن فعال در 

اين حوزه رفته ايم.

از برق کشی ساختمان 
تا نصب سامانه های حفاظتی

»بهروز خوش نگاه« نصاب و تعميرکننده 
انواع دزدگير ماشــين اســت که سابقه حدود 
۲۰ ســاله در اين شــغل دارد. او در کارش از 
تبحر و تخصص بااليی برخوردار است و بيشتر 
همکارانش در محله خاک ســفيد پايتخت، او و 

مغازه کوچکش را می شناسند.
برای گرفتن گزارش که پيش او رفتم، در 
نگاه اول فکر کردم جوانی ۳۰، ۳۵ ساله است، 
اما وقتی خودش را معرفی کرد، متوجه شــدم 
ســابقه حضور در جبهه دارد و مجروح جنگی 
اســت. خودش می گفت ۵۱ ســال سن دارد و 
علت جوان ماندنش را سال ها مربی گری در رشته 

تکواندو و ورزش مستمر می دانست. 
رشته تحصيلی او برق صنعتی و ساختمان 
است، به همين دليل ســال ها در فعاليت های 
همخوان با اين رشــته تحصيلــی کار کرده و 
برق کش ساختمان بوده است. با رونق فناوری 
و توسعه سامانه های حفاظتی و امنيتی اماکن، 
خوش نگاه نيز به اين فعاليت نوپا قدم می گذارد و 
نصاب انواع سامانه های حفاظتی و کنترل امنيت 
اماکن مسکونی و تجاری و... می شود، تا اينکه 
از ۱8 ســال پيش به صورت تخصصی به نصب 
انواع دزدگير خودرو و تعميرات آن روی می آورد.

امروز شرکت ها و ســازمان های دولتی و 
خصوصی آموزش های مرتبط با کار او را آموزش 
می دهنــد و کارآموزان با گذراندن اين دوره ها، 

مقدمات اين رشته را فرامی گيرند.
اما خوش نــگاه صرف حضور در دوره های 

و  تعميــرات  آموزشــی، 
نصب سامانه های حفاظتی 
را بــرای شــروع موفق و 
بی خطای اين حرفه کافی 
نمی دانــد. او بــا کمک و 
راهنمايــی دوســتانش با 
انواع دستگاه های حفاظتی 
اماکن و خودروها آشنا شد 
و از طريق همين دوستان 
نيز اين فعاليت خدماتی و 
فنی را ياد گرفت. به همين 
دليل، توصيــه او به افراد 
کامل  فراگيری  عالقه مند، 

اين حرفه پيش استادکارانی است که سال تبحر 
و تجربه کسب کرده اند و با تمام ريزه کاری های 

آن آشنا هستند.

تخصص گرایی؛ ضامن پیشرفت شغلی
بهروز خوش نگاه می گويد: »درآمد ما تا 
قبل از گرانی ارز و افزايش سرســام آور قيمت 
محصــوالت، خوب بود، چون در آن شــرايط 
قيمت دزدگير پايين و مشــتری نيز زياد بود؛ 

امــا اآلن قيمت انواع دزدگير بيش از دو برابر 
شــده و مشتری نيز خيلی کم شده است.« با 
وجود اين، او فارغ از افت وخيزهای اقتصادی 
کشور، درآمد اين کار را خوب می داند به شرط 
اينکه فرد در اين شغل تخصصش را باال ببرد.

اين فعال حوزه خدمات 
کاری خود  دغدغه هــای  از 
اينکه در گذشــته  گفــت، 
ساده ای  برق کشی  خودروها 
داشــتند، امــا امــروز روی 
دستگاه های  انواع  خودروها 
قفل مرکزی، ضد ســرقت، 
مکان يــاب و... وجــود دارد 
ســيم پيچی های  دارای  و 
مختلف و پيچيده ای هستند 
و کوچک تريــن خطا هنگام 
اين  روی  دزدگيــر  نصــب 
رايانه  دستگاه  به  ماشين ها، 
خودرو آســيب می زند. از سوی ديگر با وجود 
چنيــن قابليت هايــی در خودروهای جديد، 
صاحبان اين نوع خودروهــا اغلب رغبتی به 
نصب دزدگير روی ماشين شان ندارند و فقط 
برای تعميرات به صاحبان اين مشاغل مراجعه 
می کنند. ازاين رو، بهروز معتقد اســت، برای 
افزايش درآمد و حفظ جايگاه تخصصی در اين 
شغل، فرد عالوه بر نصب، بايد در تعمير دزدگير 
و دستگاه های حفاظتی نيز مهارت داشته باشد.

ایجاد اشتغال بدون نیاز به سرمایه اولیه
يکی از محاســن اين شــغل و بسياری 
از فعاليت هــای خدماتــی، نياز نداشــتن به 
ماشين آالت ســنگين و گران قيمت توليدی 
اســت. اين نوع فعاليت ها را می توان با تهيه 
ابزارآالت ســاده و ارزان قيمت شــروع کرد. 
خوش نــگاه هزينه اوليه برای شــروع کار در 
بخش نصب دستگاه های حفاظتی را تقريباً صفر 
می داند. عالقه منــدان به اين حوزه می توانند 
بدون سرمايه اوليه، از شرکت های عامل پروژه 
بگيرند و کار کنند، اما اگر کسی بخواهد به طور 
مستقل اين کار را شروع کند، عالوه بر هزينه 
اجاره مغازه، کمی سرمايه در گردش نيز الزم 
دارد تا بتواند قطعات و دستگاه های حفاظتی 
را تهيه و نصب کند. خوش نگاه در حوزه نصب 
دزدگير، مبلغی حدود پنج ميليون تومان را به 

عنوان سرمايه در گردش کافی می داند.

چرا خودمان تولید نمی کنیم؟
اين متخصص فعال در حوزه خدمات که 
دغدغه اقتصادی برای کشــور دارد، می گويد: 
»تمامی دزدگيرهای خودروهای موجود در بازار 
کشور ساخت چين هستند. اين در حالی است 
که تا حدود ۱۵ ســال پيش چند شرکت های 
داخلی مثل »ســازه پويش« دزدگير خودرو 
توليد می کردند، اما با واردات انبوه اين محصول 
از خارج و حمايت نکردن از شرکت های داخلی، 
عماًل توليد دزدگير ايرانی متوقف شد و تاکنون 
شرکتی داخلی در اين زمينه فعال نشده است.«

اکنون چنديــن هزار نفــر مانند بهروز 
خوش نگاه در کل کشور به اين شغل مشغول 
هســتند و سرجمع مبالغی که اين افراد برای 
خريد دزدگير در کشور هزينه می کنند، ماهيانه 
چندين ميليارد تومان می شود که متأسفانه اين 
ذخاير ارزی برای تأمين اين محصول از کشور 
خارج می شــود. اگر همچون گذشته شرکتی 
داخلی اين محصــول را توليد کند، عالوه بر 
کمک به ذخاير ارزی کشــور، به دليل وجود 
بازار فروش در داخل، سود خوبی نيز عايدش 

خواهد شد.
برای تهیه گــزارش از فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 

تلفن 0۹۱۹34۷۲۹8۱  تماس بگیرید.

رزمنده و جانباز مبتکر سیستم های امنیتی خودرو در گفت وگو با صبح صادق

ظرفیت های نهفته اشتغال زایی فراوانی در حوزه خدمات وجود دارد

سیاست های »اقتصاد مقاومتی« 
و در دولت ها  به درستی درک  اگر 
با قدرت، جدیت، نشــاط کاری و 
احســاس مســئولّیت پیگیری و 
اجرا شــود و همچنین درون  زایی 
اقتصاد،  اقتصاد کشور، مولّد شدن 
مردمی  اقتصاد،  شدن  دانش  بنیان 
تصّدی گری  و  اقتصــاد  کــردن 
با بهره  نکردن دولت و برون  گرایی 
موجود پیگیری  ظرفّیت هایــی  از 
شود، می توان امید داشت مشکالت 

اقتصادی حل شود

یکی از محاسن این شغل و 
بسیاری از فعالیت های خدماتی، 
به ماشین آالت  نیاز نداشــتن 
تولیدی  گران قیمت  و  سنگین 
را  فعالیت ها  نوع  این  اســت. 
می تــوان با تهیــه ابزارآالت 
شروع  قیمت  ارزان  و  ســاده 
اولیه  کرد. خوش نــگاه هزینه 
برای شروع کار در بخش نصب 
دستگاه های حفاظتی را تقریبًا 

صفر می داند

شاخص

واردات نفت هند از ایران کاهش یافت
هند يکی از هشت کشوری است که به مدت شش ماه از تحريم های آمريکا 
برای ادامه خريد نفت ايران معافيت گرفته اســت. واردات نفت هند از ايران در 
ژانويه به دليل به تأخير افتادن برخی از محموله ها ۴۵ درصد در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته کاهش يافت و به ۲7۰ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسيد. واردات 
نفت هند از ايران در ۱۰ ماه نخست سال جاری اين کشور که از آوريل آغاز شده 
اســت، ۱۴/۵ درصد رشــد کرده و به ۵۰7 هزار بشکه در روز رسيد که ناشی از 
افزايش خريد پااليشگاه های هندی پيش از آغاز تحريم های آمريکا عليه ايران بود.

طبقه متوسط آمریکا در بحران اقتصادی
بانک مرکزی فدرال ايالت نيويورک آمريکا نشان می  دهد، تعداد افرادی که 
قسط وام خودروی آنها در آمريکا بيش از سه ماه عقب افتاده، با رسيدن به رقم 7 
ميليون رکورد زده است. خودرو يکی از اصلی ترين نيازهای روزمره مردم آمريکا 
محسوب می  شود و از خريد گرفته تا رفتن سر کار و رساندن کودکان به مدرسه 
به خودرو وابسته هســتند. اينکه مردم نمی توانند قسط وام خودروهای خود به 
منزله يک نياز ضروری را پرداخت کنند، نشــان  می دهد آنها در حال صرف نظر 
کردن از ديگر نياز های اساسی خود، نظير مراجعه به پزشک و غيره نيز هستند.

جنگ تجاری چین و آمریکا به نفع روسیه
چين بازار بسيار بزرگی برای محصوالت کشاورزی روسيه محسوب می شود 
که از جمله آنها ذرت، گوشت، غالت، عسل و ديگر محصوالت است. گردش مالی 
بين اين دو کشــور از ۱۰۰ ميليارد دالر در ســال گذشته فراتر رفت و  گرايش 
در برنامه های آتی تمرکز روی بخش کشــاورزی خواهد بود. بيشتر شرکت های 
خصوصی چين از تحريم های آمريکا عليه روسيه نگران بودند که شايد مسائلی را 
برای مبادالت دالری ايجاد کند. به هر حال، تحريم کلی روی پرداخت های دالر 

فرصتی را برای افزايش مبادالت با ارز های ملی ايجاد کرد.
بدهی بی سابقه دولت آمریکا

 وزارت خزانه داری آمريکا با انتشار گزارشی اعالم کرد، بدهی عمومی دولت 
فدرال آمريکا با افزايش ۲ تريليون دالری طی ۱8 ماه اخير و پس از روی کار آمدن 
»دونالد ترامپ« رئيس جمهور آمريکا، به ميزان ۲۲/۰۱۳ تريليون دالر رسيد که 
با افزايش دو برابری طی يک دهه اخير مواجه شده است؛ در اين زمينه می توان 
مقصر بخشــی از آن را مجادله ترامپ به کنگره بر ســر بودجه ۶ ميليارد دالری 
ساخت ديوار مرزی با مکزيک و تعطيلی های مکرر و طوالنی دولت فدرال دانست.

اقتصاد مقاومتی در اتحادیه اروپا ! 
اقدامات اخير اتحاديه اروپا نشان می دهد، اين اتحاديه با قدرت در برابر واردات 
گسترده محصوالت ديگر کشورهای جهان ايستادگی می کند و با برنامه هايی، نظير 
افزايش تعرفه واردات و اعمال محدوديت های وزنی، حمايت از توليدکنندگان داخلی 
را در دستور کار دارد. »تهديد به افزايش تعرفه واردات ۲۳ ميليارد دالر محصول 
آمريکايی«، »تمديد محدوديت واردات فوالد تا ســال ۲۰۲۱« و »افزايش تعرفه 
واردات برنج« آخرين اقدامات اتحاديه اروپا در راستای مديريت واردات بوده است.

 دولت چقدر »بدهی خارجی« دارد؟
نبود منابع مالی کافی در داخل کشور سبب می شود تا دولت ها برای پيشبرد 
اهداف خود به اســتقراض از خارج روی بياورند و اين موضوع بدهی های خارجی 
دولت ها را افزايش می دهد. آمارها نشــان می دهنــد، در حال حاضر بدهی های 
خارجی دولت در مقايسه با ابتدای سال بيش از ۱۱ درصد کاهش داشته است. در 
حالی که در ماه ابتدايی سال ميزان کل بدهی خارجی دولت ۱۱ ميليارد و ۳۰۵ 
ميليون دالر بوده است، اين ميزان به ۱۰ ميليارد و ۳۴ ميليون دالر رسيده است. 

تغییر چهره نظام مالی جهان
چين و روسيه از سال ۲۰۰8 سازوکار روبل ـ يوآن را برای استفاده از ارزهای 
ملی در پرداخت های تجاری گسترش داده اند. دو کشور در گامی جديد، مذاکراتی 
برای اســتفاده وســيع تر از ارزهای ملی خود در پرداخت ها در دستور کار دارند. 
هدف چين و روسيه تغيير چهره نظام مالی جهان به سود خودشان است؛ نظامی 

که اکنون مبتنی بر دالر آمريکا است.

آن روی سکه

تکاپو

کلید واژه
 درآمد سرانه



   شهناز سلطانی/ بچه که 
بوديم شب عيد برای مان مساوی بود 
با اسکناس های نوی عيدی و لباس 
اتوکشــيده و جديد عيد. حاال که از 
آن روزها فقط خاطراتش باقی مانده، 
بايد خودمان دست به جيب شويم و 
عيــدی بدهيم و برای بقيه لباس نو 
بخريم. حــاال می فهميم مهيا کردن 
بســاط عيد و عيدی چه کار سختی 
بوده و چقدر برای پدر و مادرمان آب 
می خورد و ما از آن بی خبر بوديم. ما 
فقط ســرخوش و سرمست روزهای 
تعطيل مدرسه و خريدهايی بوديم که 
درخواست کرده بوديم و اجابت شده 
بود. چگونه، اين را نمی دانستيم؛ اما 
حاال فهميده ايم خريد عيد چم و خم 

خودش را دارد. 

کمی تب وتاب در بازار 
ايــن روزهــا بوی خــوش بهار 
می دهــد و بوی عيد نــوروز. اين را 
می شود از بازارهايی که کمی شلوغند، 
البته نه به اندازه ســال های گذشته 
فهميد. بازار کمی تب وتاب خريد های 
نوروزی به خود گرفته، هرچند دل و 
دماغ فروشــنده ها مانند قبل خوش 
نيســت و نگرانند در ايــن روزهای 
باقی مانده سال که برای آنها حکم همه 
روزهای سال را دارد، آيا می توانند به 
رتق و فتق حساب و کتاب شان برسند 
يا خدای ناکرده نه. هرچه که هست، 

چراغ اميد روشن است و نور دارد. 

حسابی موشکافانه 
مناســبات اقتصادی و پولی و 
بازار که در ماه های اخير دستخوش 
زيادی شــد، محاســبات  تغييرات 
اقتصادی بيشتر خانواده ها را هم برهم 
زد. حاال ديگر بايد موشکافانه حساب 
و کتاب کنند و ببينند چه می توانند 
بخرنــد و چه بايد بخرند. اهم و مهم 
کنند و آنهايی را که در اولويت قرار 

دارند، ابتدا خريد کنند تا بعد. 

خرید کلی نداریم! 
البتــه خريد برای شــب عيد 
هميشــه بــرای خــودش قواعد و 
قوانينی داشته که مختص امسال با 
ويژگی های خاصش! نبوده است. برای 
نمونه، قرار نيست چه برای خودمان و 
چه برای کودکان مان خريد کلی انجام 
بدهيم. ما بايد آنچه را که نياز داريم، 
خريداری کنيم. اين گونه کودکان هم 
ياد می گيرند که از وسايل و پوشاک 
و کيف و کفشــی کــه دارند و هنوز 

قابل اســتفاده است، نهايت استفاده 
را بکننــد و فقط آن چيزی که الزم 
است و ضرورت دارد، بايد از والدين 
طلب کنند و آن هم در حد توان حتماً 

اجابت خواهند کرد. 

حراجی ها را از قلم نیندازید 
در اين فصل خريد، حراجی ها 
را از قلم نيندازيد. شــايد اقالمی را 
که شــما نياز داريد، بتوانيد در اين 
حراجی ها پيدا کنيد. به طور قطعی 
قيمت ها در اينجا بهتر از مغازه های 
بدون تخفيف است. اگر چيزی پيدا 
نکرديد، بعد راهی مغازه ها و پاساژها 
شويد. البته کمی بايد صبر و حوصله 
به خرج بدهيد، چون اغلب شلوغند 
و پر سر و صدا، ولی اگر جنس مورد 

نظرتان را پيدا کنيد، می ارزد. 

بازارچه های بهاره را دریابید
فروشگاه های بهاره هم که انواع 
و اقســام کاالها را عرضه می کنند، 
فرصت مغتنمی است که بهتر است 
از دست ندهيد. در آنها توليدکنندگان 
غالباً بدون واســطه با مشتری رو در 
رو می شوند و همين سبب می شود 

قيمت ها کمی مناسب تر باشند. 
اگر قصد خريد آجيل و شکالت 
و شــيرينی و ملزومــات پذيرايی از 
مهمانان نوروزی تــان را داريد، بايد 
بگوييــم همين بازارچه هــای بهاره 
گزينه خوبی هستند. اين فروشگاه ها 
با اســتقبالی که از آنها می شود، در 

سال های اخير نشــان داده اند که تا 
حدی قابل قبول هستند. 

اتوشویی هم به کمک می آید 
ايــن وقت ســال اتوشــويی و 
خشک شويی ها را هم مد نظر داشته 
باشــيد! چرا که گاهــی وقت ها يک 

لباسی که خيلی از آن استفاده نشده، 
با ســپردن آن به اتوشــويی تقريباً 
بی شــباهت به روز اولش نمی شود. 
ايــن هم يک جــور صرفه جويی در 
هزينه هاســت که می تــوان به آن 

فکر کرد. 

شادی مان را با کمک
 به اشتراک بگذاریم 

در اطــراف ما حتماً هســتند 
آدم هايی که در اين وضعيت دشوار 
اقتصادی در خريد کاالهای ضروری 
ســال نو با مشــکل جــدی روبه رو 
هســتند. اگر دست مان به دهان مان 

می رسد، بهتر است آنها را هم درک 
کنيم. به اشــتراک گذاشتن شادی 
سهم مهمی در شــاد کردن جامعه 
دارد. بــه ايــن معنا که مــا از نگاه 
فردگرايانه فاصله گرفته ايم و ديگران 
را هــم در دايره نگاه خــود تعريف 
کرده ايم. خريدهــای نوروزی آنقدر 
بلند باال هستند که خريد يکی دو قلم 
کاالی نه چندان پرهزينه در بين آنها 
برای کار خير،  به طور قطعی فشاری 

را متوجه ما نمی کند. 

عقالنی خرید کنیم 
يادمان باشد گاهی خريدهای ما 
ممکن اســت حس رقابت با ديگری 
را در خود نهفته داشــته باشد يا نوع 
خريدن ما برخی را دچار تشــويش 
کند. اگر عقالنــی و منطقی به اين 
مســئله نگاه کنيم؛ نبايد به گونه ای 
دســت به انتخاب و خريد بزنيم که 

سبب ناراحتی اطرافيان شود. 

رسم خوش عیدی هم 
یادتان باشد 

رســم خــوش عيــدی برای 
عزيزان مان از آن دست حال و هواهای 
عيدی است که به ديگران محبت و 
مهر می بخشد. مهم اين نيست که ما 
چقدر هزينــه می کنيم برای عيدی 
دادن به کسانی که دوست شان داريم 
و مورد احترام ما هستند، بلکه مهم 
اين است که به ياد آنها هستيم و برای 
آنها وقت و انرژی صرف می کنيم. در 

اين روزها که سری به بازار می زنيد، 
اگر کااليی را با قيمت مناسب ديديد 
و فکر کرديد می توانيد آن را به کسی 
هديه بدهيد، اقدام به خريد کنيد. از 
همين وقتی که صرف خريد کرده ايد، 

نهايت استفاده را بکنيد.  

بدون فهرست خرید نکنید
حتمــاً قبل از اينکــه به خريد 
برويد فهرستی از مايحتاج ضروری تان 
را تهيه کنيد، چرا که در بازارها گاهی 
ما دچار وسوسه خريد می شويم و اين 
سبب می شود بيش از نياز واقعی مان 
خريد کنيم. در حالی که ممکن است 
دچار کمبود منابع مالی شويم. پس 
بهتر اســت کاماًل برنامه ريزی شده 
پيــش برويم. البته در فهرســت تان 
نــه تنها اقالم، کــه حداکثر پولی را 
کــه می خواهيد بابــت آن بپردازيد 
هم بنويســيد. اين به معنای خريد 

آگاهانه است. 

اجناس گران الزم نیست
گاهــی با صــرف هزينه کمتر 
می توان پوشاک يا کيف و کفشی را 
خريد که هم دوام داشته باشد و هم 
باب ميل ما باشــد، پس الزم نيست 
اجناس گران قيمتی بخريد که احتماالً 
عمر و کيفيت بيشتری دارند. مهم اين 
اســت که ما مبلغ مشخصی را برای 
خريدهای مان کنار گذاشته ايم و خود 
را به رعايت اين قانون نانوشته برای 
خودمان ملزم کرده ايم. پس بهتر است 
تعريف و تمجيد و تبليغ فروشنده ها 
ما را در معذوريت قرار ندهد و روی 
تصميم خردمندانه ما تأثير نگذارد. 

آجیل و شیرینی باقی مانده!
اســت  داده  نشــان  تجربــه 
مهمانی ها و ديد و بازديدهای عيد 
تمام می شود، اما هنوز مقدار زيادی 
ميوه و شيرينی و شکالت و آجيل 
باقــی می ماند که بايد به فکر چاره  
باشــيم. خريد زياد ميوه و شيرينی 
و آجيل نه تنها اســراف محسوب 
ناخواســته و  می شــود که گاهی 
ندانســته به اقتصــاد خانواده ضرر 
می زنــد. پس بهتر اســت به اندازه 
نيازمان خريداری کنيم. در روزهای 
تعطيالت عيد نوروز اين اقالم به وفور 
يافت می شود و اگر با کمبود مواجه 
شديم، دوباره به اندازه الزم می توانيم 
خريد کنيم؛ پس لزومی ندارد مبلغ 
زيادی صرف خريدن چيزی کنيم که 

ممکن است به هدر برود.
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  حمیدرضا حیدری/ روز يک شــنبه ۲8 بهمن محمدجواد ظريف، 
وزير امورخارجه کشورمان در نشست مونيخ مواضع جمهوری اسالمی ايران 
را در موضوعات گوناگون تشــريح می کند. در بخش پرسش و پاسخ، مجری 
جلسه موضوع موشکی را پيش می کشد و به تهديد رئيس جمهور فرانسه برای 
اعمال تحريم های موشکی اشاره می کند و البته مباحث ديگری که بين او و 
وزير امور خارجه ايران رد و بدل می شود که در نهايت شاهد مواضع انقالبی 

محمدجواد ظريف هستيم. 
وی در بخشــی از صحبت هايش به حمايت غربی ها از صدام و حمايت 
نکردن از ايران در دوران جنگ تحميلی اشاره می کند: »چرا زمانی که عراق 
مردم ما را موشک باران می کرد، هيچ کس کوچک ترين ابزار دفاعی در اختيار 
ما نگذاشت؟ نه پدافند هوايی و نه موشکی برای پاسخ. هيچ کس. بايد برايش 
التماس می کرديم. اآلن، من به خاطر جلب رضايت دوستم وزير خارجه ]ژان 
ايو[ لودريان ]وزير خارجه فرانسه[ يا هرکس ديگری، مردم خودم را بی دفاع 
نمی کنم تا صدام حسين بعدی منطقه برخيزد و مردم مرا بکشد، بی آنکه ما 

ابزاری برای دفاع داشته باشيم.«
البته اين بخشــی از صحبت های ظريف است که به صورت هوشمندانه 
مطرح می شــود و مجال آوردن ديگر بخش ها در اين نوشــته نيست. يکی از 
نکات جالب، اظهارات همتای چينی ظريف بود که در پکن به او گفته صدها 
ميليون نفر از مردم »دفاع بلند و آشکار« او از حق مردم ايران را از تلويزيون شان 

ديده اند و حاال ظريف شخص معروفی در اين کشور است.
نشريه »پوليتيکو« هم سخنرانی ظريف را عملکرد خيره کننده خواند که 
به دليل صراحت، جسارت و به موقع بودنش به سرعت در صدر مباحث نشست 
مونيــخ قرار گرفت و اين جملــه وی را نقل کرد: »اروپا اگر می خواهد مقابل 
امواج خطرناک يکجانبه گرايی آمريکا شنا کند، بايد آماده خيس شدن باشد.«

اما اگر به فضای مجازی نگاهی کنيم، با سه نوع برخورد در اين باره مواجه 
هستيم؛ گروه اول، سعی کردند محمدجواد ظريف را نمونه کامل انقالبی گری 
و البته قهرمان ملی بنامند و هشــتگ »ظريف قهرمان« به وجود آوردند که 

تعدادشان هم کم نبود.
يکی از کاربران توئيتر نوشــت: »می خواهيد بدانيد وطن پرســتی يعنی 
چه؟ می خواهيد بدانيد چگونه از حق مشروع مردم سرزمين تان دفاع کنيد؟ 
می خواهيد بدانيد انقالبی واقعی کيست؟ می خواهيد بدانيد ديپلماسی يعنی 
چه؟ پيشنهاد می کنم سخنان ظريف را در کنفرانس امنيتی مونيخ ببينيد.«

گــروه دوم، اعالم کردند با وجود اختالف نظرها و انتقاداتی که به برخی 
عملکردهای ظريف دارند، اما مواضع انقالبی او را می ستايند.

يک کاربر توئيتر نوشــت: »با هر اختالف نظری هم که موجود باشه، اما 
وقتی کار خوبی انجام بشه ازش تشکر می کنيم.«

دو گروه اول به هر حال ســعی کردند حامی مرد شماره يک ديپلماسی 
کشورمان باشند؛ اما گروه سومی هم بودند که گويا صحبت های وزير امور خارجه 
کشورمان زياد به مذاق شان خوش نيامد. اين کاربران که در توئيت های شان از 
مواضع ظريف انتقاد کرده بودند که البته با واکنش ديگر کاربران مواجه شدند.

يکی از کاربران در واکنش به اين گونه توئيت ها نوشت: »سلطنت طلب و 
منافق از دفاع جانانه ظريف نکاتی را برداشته و ضد او استفاده می کنند. می دانم 
که از روشنگری او ناراحتيد، اما بگويم تا کنون هيچ وزير امور خارجه ای که تا 
اين حد از آرمان های کشور دفاع جانانه کرده باشد و از تبليغات سوء و منفی 

عليه ايران پرده برداری کرده باشد، نديدم.«
يکی از کاربران هم با اشاره به بخشی از اين مصاحبه به رفتارهای دوگانه 
غرب درباره موضوعات گوناگون واکنش نشــان داد: »غربی ها وقتی با ظريف 
مصاحبــه می کنند و او جنگ صدام با ايران و جناياتش را يادآور می شــود، 
می گويند از تاريخ صحبت نکنيد؛ يعنی گذشته ها گذشته! نمی دانم با وجود 
اين همه قتل عام های وحشتناک در تاريخ اکثر ملت ها، چرا کل دنيا بايد فقط 

دروغ هلوکاست را اجباراً به ياد داشته باشد؟«

دفاع بلند و آشکار آقای وزیر!

سيدمحمد بطحايی، وزير آموزش و پرورش با تأکيد بر اين نکته که آموزش  و پرورش بايد همسو و منطبق با نيازهای فردی و اجتماعی باشد و 
خودش را سازگار کند، گفت: اگر اين اتفاق رخ ندهد، آموزش  و پرورش ناکارآمد است و به دليل تغييرات سريع و گسترده بيرون از مدرسه، آموزش  و 
پرورش بايد بتواند آموزش های خودش را منطبق با نيازها سريع تر و با دقت بيشتر تغيير دهد و اگر اين اتفاق نيفتد، اثربخشی در آموزش  و پرورش نداريم.

 مقاومت مقابل تغییرات
 در آموزش  و پرورش

 محمدصالــح نــادری/ 
عموماً   )Influencer(اينفلوئنســر
به شخصی تأثيرگذار در شبکه های 
مجازی گفته می شــود. تأثيرگذاری 
چنين فردی بيشــتر مواقع با تعداد 
افرادی کــه وی را دنبال می کنند، 
سنجيده می شود، در حالی که شايد 
چنين ســنجه ای مناســب نباشد. 
اينفلوئنســرها افرادی هستند که به 
علت قدرتــی که دارند می توانند در 
فضــای مجازی توجه  کاربران عادی 
را به موضوعی خــاص جلب کنند. 
از اينفلوئنســرها عمدتاً برای اهداف 
بازاريابی استفاده می شود  تجاری و 
و اين افراد ســعی بر تأثيرگذاری در 

خريدهای افراد عادی دارند. 
عرصه  اينفلوئنسرها  تهديدات 
وســيعی را شــامل می شــود،  اما 
اصلی ترين معضلی که آنها در جامعه 
ايرانی می توانند ايجاد کنند که حتی 
می توان گفت ايجاد کرده اند، ايجاد 
ســبک زندگی های هنجارشــکنانه 
و رفتارهــای خــارج از عرف جامعه 
اسالمی است. بسياری از قبح شکنی ها 
را ابتدا همين اينفلوئنسرها در فضای 
مجــازی انجام می دهند و ســپس 
در جامعه نمــود پيدا می کند. ديگر 
دوره ای کــه جوانــان جديدتريــن 
مدل های مو و شــلوارهای پاره را از 
شبکه های ماهواره ای ببينند، گذشته 
اســت و اينفلوئنســرها در بسياری 
از موارد به الگــوی رفتاری کاربران 
نوجوان و جوان شــبکه های مجازی 
به خصوص اينستاگرام تبديل شده اند. 
می تــوان گفــت، درآمدزايی برای 
برخی اينفلوئنسرها به وسيله مطالب 
تبليغاتی شايد هدف اصلی نباشد و 
اصلی ترين هــدف آنها راهبری خط 
فکری و انحطاط اخالقی کاربران شان 
باشد و آنها همزمان با تبليغات خود 
پيام های مســتتری را به بيننده القا 
می کنند.  اينفلوئنســرها را می توان 
در يک دســته بندی به چهار گروه 

تقسيم کرد:
سلبریتی ها

ســلبريتی ها افراد مشــهوری 
هســتند کــه در دنيــای واقعــی 
هم شــناخته شــده اند. ايــن افراد 
تأثيرگذارترين دســته اينفلوئنسرها 
هســتند و کافی است يک ورزشکار 
معروف در صفحه خود بگويد عطری 
را دوست دارد! ديگر آن عطر در بازار 
کم ياب می شود. اين دسته بيشترين 
تأثيرگــذاری را بر اخالق و ســبک 
زندگــی کاربران صفحــات مجازی 
دارند، برای نمونه بازيگری که دائم از 
گربه خانگی خود می گويد و نگهداری 

سگ در خانه را ترويج می کند.
متخصصان

اين افــراد تأثيرگــذاری خود 
را مديــون جايگاهی هســتند که 
دارند. شما برای خريد لنت ماشين 
شايد به حرف مسئول فنی کارخانه 
توليدکننــده خودرو خود بيشــتر 
اعتماد داشــته باشيد تا افراد ديگر، 
اما حرف چنين شــخصی در صفحه 
شخصی خود در تبليغ يک نوع لنت 
می تواند برای بسياری از افراد حجت 
باشد. اين دسته خود شامل افرادی 
مانند روزنامه نگاران، تحصيلکردگان، 
متخصصــان صنعتــی و خبــر گان 

می شود.
بالگرها و تولید کنندگان محتوا

اين گروه شــامل نويسندگان 
اينترنتــی می شــود. ايــن افــراد 
يادداشــت هايی را در فضــای وب 
منتشر می کنند و درباره موضوعات 
گوناگون مطلب می نويسند. بسياری 
از اين افراد بر اساس سابقه مطالبی 
که نوشته اند به يک بالگر يا نويسنده 
تبديــل شــده اند و تبليغ شــان از 
محصولی می تواند برای مخاطبان شان 

مهر تأييدی بر آن محصول باشد.
ریز اینفلوئنسرها

اين دسته، افراد عادی هستند 
که بــه علــت دانــش و اطالعات 
خاصی که در يــک زمينه دارند، به 
اينفلوئنسر تبديل شده اند. به دليل 
آن اطالعات خــاص اين فرد دارای 
دنبال کنندگان فراوانی شــده  است، 
اما تنها تعداد دنبال کننده نمی تواند 
ميزان تأثيرگذاری آن را مشخص کند 
و ميزان ارتباط و تأثيرگذاری وی در 
دنبال کنندگانش بيشتر اهميت دارد، 
تا کميت افراد دنبال کننده. در جامعه  
مجازی ايرانی ها ريز اينفلوئنســرها 
اغلــب افراد کم اطالع و بی دانشــی 
هســتند که تنها با کمک تبليغات 
توانســته اند خود را معروف کنند و 
از ناآگاهی کاربران خود سوءاستفاده 

می کنند.

اصطالحات مجازی ـ ۱
اینفلوئنسر کیست؟

 ســید فخرالدین موســوی/ برجام 
سايه جنگ را از کشــور دور کرد! اين مهم ترين 
دســتاوردی بود کــه حاميان برجــام در تالش 
بودنــد به منزله رهاورد برجــام به افکار عمومی 
تلقين کنند؛ اما واقعيت ماجرا اين اســت که اگر 
ما قدرت بازدارنده دفاعی نداشــتيم، اگر ارتش 
مقتدر جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران نبود، 
اگر حمايت مردم از نظام و حضور توده های مردم 
در راه پيمايی های ضد استکباری و جشن پيروزی 
انقالب نبود و اگر ســابقه دفاع جانانه ملت ايران 
در ذهن دشــمنان انقالب ما نبود، لحظه ای در 
حمله نظامی برای حذف بزرگ ترين مانع بر سر 
راه زياده خواهی های خود و الهام بخش ملت های 
منطقه برای ايســتادن در برابر استکبار ترديد و 
مکث نمی کردند؛ اما متأسفانه اين جريان ها همه 
تالش خود را بــرای دليل های بدلی خود به کار 
بستند و تأسف مضاعف اينکه برخی نيز اين دليل 
را از آنها پذيرفتند. اما شگفتی ماجرا تنها به اين 
رويکرد و منطق خالصه نمی شود و امروز پرده ای 
ديگر از چوبين بودن پای اهل استدالل اين جريان 

در برابر مردم قرار گرفته است!
حاميان برجام که هنوز هم معتقدند با خروج 
آمريکا ـ البته خروج بدون هزينه و دردسر اياالت 
متحده از اين توافق ـ برجام کار می کند و منافع 
بی نظير و بی ســابقه ای برای کشور داشته و دارد! 
دوباره به گزينه بازی با سايه جنگ بازگشته اند! به 
عبارت دقيق تر، به راه حل ايجاد رعب در جامعه 
برای تحقق خواسته های شــان روی آورده اند. به 
اين چند عبارت که در هفته اخير در روزنامه های 
نزديک به اين طيف منتشر شده است، توجه کنيد.
روزنامه »همدلی« می نويسد: »به جای اينکه 
دنبال اين باشــيم که دنيا خــود را با ما تطبيق 

دهد، ســعی کنيم خود را با 
استانداردهای جهانی تطبيق 
دهيم... ما بايد به شــناختی 
از موجوديــت خود، امکانات، 
سياســی،  اعتبار  توانايی ها، 
اقتصادی، اجتماعِی منطقه ای 
و بين المللی خود دست پيدا 
کنيم و نســبت بــه آن در 
از  بين الملل  منطقه و عرصه 
آن استفاده کنيم... اروپايی ها 
منتظر هســتند تغيير رفتار 
پايان دادن به شــعارهای  و 
جنگ طلبانه را ببينند تا بعد 

از آن وارد روابط ديپلماتيک 
شوند. به نظر من، برخوردها و 
سياست هايی که ما در پيش 
گرفتيم، تنها نشان از جنگ 
دارد کــه در وضعيت کنونی 
مهم تريــن بهانه جنگ طلبی 
دنيا با مــا، همين تهديدات 

عليه اسرائيل است.«
روزنامــه »اعتماد« هم 
می نويســد: »اتحاديه اروپا... 
مصمم به حفظ برجام است 
و ايــن توافــق را گامی مهم 
در راســتای ايجاد خاورميانه 

بدون سالح هسته ای )البته جز اسرائيل( و ثبات 
بين کشــورهای منطقه می داند. موضع اروپا در 
حمايت از برجام از ديدگاه منافع غرب منطقی تر 
از آمريکاست. آمريکا به دنبال تحريک ايران برای 
خروج از برجام و کسب بهانه ای موجه برای حمله 
به کشــور ما با کمک اسرائيل و عربستان است. 
برجام برای راســتی آزمايی از ايران ـ در موضوع 
سالح های هســته ای ـ بوده است. بر اين اساس، 
هيچ وظيفه ای از جمله لغو کامل تحريم ها بر عهده 
طرف مقابل نيست. براساس اين روايت آمريکايی، 
وقتی ايران از برجام خارج شــود، يعنی تصميم 
دارد که به سمت سالح هسته ای برود و به همين 
خاطر آمريکا و شرکای واشنگتن، بهانه ای موجه 

برای حمله به ايران پيدا می کنند!«
و عبارات ديگر که در اين رسانه با اشاره به 
  FATFموضوعات گوناگون از برجام تا پيوستن به
و... را شامل می شــود و حتی سؤال برانگيزترين 
دوگانه نرفتن پای ميز مذاکره بر سر سامانه های 
موشکی را به جنگ گره می زنند! گويا اين جريان 
زيســت و موجوديتش وابســته به سايه جنگ و 
ايجاد رعب در جامعه اســت! فضاســازی ای که 
از يک ســو ممکن اســت به خطای تشخيص و 
اشتباهات محاســباتی در تصميم گيران کشور و 
جابه جايی اولويت ها منجر بشود و از سوی ديگر 
پيامدهای اقتصادی برای کشــور خواهد داشت! 
چرا که سرمايه گذاران داخلی و خارجی اگر اين 
فضاســازی ها را باور کنند و ايران را کشوری در 
مظــان و معرض جنگ ببينند، مطمئناً از آوردن 
ســرمايه خود به ايران يا آغاز فعاليت اقتصادی 
در کشــورمان منصرف می شوند؛ افزون بر اينکه 
اين موضوع می تواند اضطراب و اســترس را نيز 

در جامعه گسترش داده و موجب آسيب شود.

نگاهی به خریدهای نوروزی و تب وتاب بازار شب عید

بهاندازهجیبمانخریدکنیم

نگاهی به استفاده ابزاری یک جریان سیاسی از جنگ 

زیست در سیاهی سایه جنگ!

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

گاهی فقط دو بطری شیر!
 صحرا محمدی/ تأمين هزينه های اقتصادی به دليل افزايش قيمت ها 
اين روزها برای همه ما دشــوار شده است. گاهی روزانه شاهد افزايش قيمت 
هستيم. گله و شکوه از سوی خريدار و فروشنده بخشی از کار روزانه مان شده 
است، هر چند »آنچه به جايی نرسد فرياد است«، از بخشی از هزينه های غير 
ضروری می توان کاســت و البته بايد کاست و چاره ای هم جز اين نيست؛ اما 
از يک سری مواد غذايی که نياز ضروری محسوب می شود، نمی توان فاکتور 
گرفت و مجبوريد آنها را در فهرســت خريدتان ثبت کنيد و در اســرع وقت 
بخريد. تازه هر از گاهی هم بايد همين فهرست را از نو بازبينی کنيد تا مبادا 
چيزی غير مهم در آن ذکر شــده باشد. واقعيت اين است که اين روزها اين 
چرتکه انداختن کار اغلب ما شده است. شوکی که به طبقات متوسط و پايين 
جامعه بابت قيمت مواد غذايی وارد شده قابل درک است؛ اما در اين ميان کم 
نيستند خانواده هايی که در فهرست خريدشان اقالم يادداشت شده را به وقت 
خريد يکی يکی و پشت سر هم خط می زنند و به ضروری ترين ها اکتفا می کنند.

ناگفته پيداست که ما در قبال يکديگر مسئوليم و نمی توانيم و نبايد از کنار 
هم بی تفاوت بگذريم. اتفاقاً مهم اين است که ما در چنين شرايط دشواری در 
کنار يکديگر باشيم و از هم دستگيری کنيم. تصور کنيد صحنه ای را که شما 
در قصابی در حال خريد گوشت و مرغ هستيد و کسی از راه می رسد و قيمت 
اجناس را می پرســد و به جيبش، نگاهی می اندازد و بعد راهش را می گيرد و 
از مغازه بيرون می رود. بارها هر يک از ما شاهد چنين صحنه هايی بوده ايم و 
ناراحت هم شده ايم، اما بيشتر اوقات کاری نکرده ايم! چه اشکالی دارد در اين 
موارد بخش کمی از خريدمان را به آن فردی که توانايی اش پايين تر از ماست 
بدهيم. به قول معروف راه دوری نمی رود و ما به طور قطعی از اين حرکت مان 

بازخورد بهتری خواهيم گرفت. 
حتماً همه ما افرادی را با واسطه يا بی واسطه می شناسيم که دست شان به 
دهان شان نمی رسد و در تنگنا زندگی می کنند؛ به ويژه اگر اين افراد کودک يا 
کودکانی هم داشته باشند، آن وقت است که مسئوليت ما سنگين تر می شود و 
حتماً بايد قدمی برداريم و کاری از پيش ببريم. قرار هم نيست خود را در فشار 
قرار دهيم تا دســتگيری کنيم، با کمی برنامه ريزی و فقط کمی چشم پوشی 
از خريدهای روزانه مان و اختصاص دادن آن به اين قبيل نيازمندان بخشی از 

وظايف انسانی و اجتماعی مان را انجام داده ايم. 
گاهی دو بطری شــير، گاهی يک مرغ منجمد، گاهی چند کيلو ميوه، 
گاهی کمی برنج و...، فکر نکنيد اينها کمک های ناچيزی است. همين مقدار 
از خود گذشتن نه تنها دل نيازمندی را روشن می کند، بلکه به زندگی ما هم 

برکت و روزی می بخشد. 
دســتگيری ما از چنين افرادی نه فقط رفع نياز می کند که از هدررفت 
سرمايه های جامعه هم پيشگيری می کند. می پرسيد چگونه؟ خوب می دانيم 
که ســوءتغذيه و کمبود مواد غذايی در طوالنی مدت هزينه هايی را به جامعه 
تحميل می کند که بسی بيشتر از اين اندازه کمک های ماست. پس کمک های 
ما شايد به نظر حداقلی و ناچيز باشد؛ ولی وقتی کنار هم جمع می شود، اثرات 

خوبی بر جا می گذارد.

ژرفا 

حامیان برجام که هنوز هم 
معتقدند با خروج آمریکا ـ البته 
خروج بدون هزینه و دردســر 
ایاالت متحــده از این توافق ـ 
برجــام کار می کنــد و منافع 
بی نظیر و بی سابقه ای برای کشور 
داشته و دارد! دوباره به گزینه 
بازی با سایه جنگ بازگشته اند! 
راه حل  به  دقیق تر،  عبارت  به 
برای  جامعه  در  رعــب  ایجاد 
روی خواسته های شان   تحقق 

 آورده اند

گاهی  باشــد  یادمــان 
اســت  ممکن  ما  خریدهای 
حس رقابت بــا دیگری را در 
باشد یا  نهفته داشــته  خود 
نوع خریدن ما برخی را دچار 
تشــویش کند. اگر عقالنی و 
منطقی به این مســئله نگاه 
کنیم؛ نباید به گونه ای دست به 
انتخاب و خرید بزنیم که سبب 

ناراحتی اطرافیان شود



ســعلی  عبا کتــر  د  
عظیمی شوشتری/ 

در شماره گذشــته،  درباره 
نقش مردم و علما در تشــکیل، 
اسالمی  تقویت حکومت  و  حفظ 
مطالبی بیان شد. همچنین درباره 
و  حفظ  برای  گوناگون  روش های 
پشــتیبانی مردم از نظام و  نگاه 
کلی انقالب اسالمی در این زمینه 
این شماره،  از  داده شد.  توضیح 
طی چند مطلــب آتی روش ها و 
الزامات ثابت قدم نگه داشــتن 
مردم در حفاظت از حکومت و نظام 

سیاسی را تشریح خواهیم کرد.

  الف ـ شخصیت
 جامع االطراف رهبری

دين مبين اسالم شخصيتی برای 
رهبری جامعه معرفی می کند که بتواند 
با مردم رابطــه قلبی و عاطفی برقرار 
کند و مردم به دليل سجايای اخالقی 
و انسانی و ويژگی های شخصيتی اش 
به او عشق بورزند. رهبری که از بطن 
مردم برخاســته و در طول حاکميت 
نيز از آنها جدا نيســت و در ســطح 
پايين ترين مردم زندگی می کند. امام 
علی)ع( در اين باره می فرمايند: خدا مرا 
امام و پيشوا قرار داده و بر من واجب 
کرده اســت که در رفتار و خوراک و 
پوشاکم، مانند مردم ضعيف و مستمند 
بــر خود تنگ گيرم تا فقير از فقر من 
پيروی کند و ثروتمند هم به واسطه 

ثروتش طغيان نکند.۱ 
رهبر در اسالم از تملق و تفاخر 
متنفر اســت. روزی يکی از اصحاب، 
حضرت علی)ع( را مدح کرد، حضرت 
به شــدت او را از اين عمل منع کرده 
و در خطبــه ای که در حضور بيش از 
پنجاه هــزار نفر پس از جنگ صفين 
ايراد کــرد، چنين فرمــود: بدانيد از 
بدترين حاالت زمامداران نزد صالحان، 
اين اســت که گمان برده شــود آنان 
فريفته تفاخر شــده و کارشان شکل 
برتری جويی به خود گرفته، من از اين 
ناراحتم که حتی در ذهن شما جوالن 
کند که من مدح و ستايش را دوست 

دارم و از شــنيدن مدح و ثنا خوشم 
می آيد.من ـ بحمداهلل ـ چنين نيستم. 
درميان آنها حضور می يابم و بين خود 
و آنها پــرده نمی آويزم.۲ امام علی)ع( 
در نامه ای به »قثم بن عباس« فرماندار 
مکه می نويسد: و نبايد بين تو و مردم 
واسطه و سفيری جز زبانت و حاجب 
و پرده ای جز چهره ات باشــد )يعنی 
مســتقيم و رو در رو با مردم ســخن 
بگــو و چهره به چهره بــا آنان رفتار 
کن تــا به راحتی درد و دل های خود 
را گفته و از طرفی بتوانی مشــکالت 
خــود را برای آنان بيان کنی( و هرگز 
افراد حاجت مندی که با تو کار دارند 
از مالقــات خــود محروم مســاز که 
اگــر آنها از آغــاز از در خانه ات رانده 
 شــوند، حل مشــکل آنها جبران آن 

نخواهد کرد.۳ 
اين چنيــن رهبرانی در صورت 
فراهم بودن ديگر شرايط، قلب پيروان 
خــود را ماالمال از عشــق می کنند؛ 
به گونــه ای که آنان حاضر به هر نوع 
جانفشــانی در راه رهبر خود هستند. 
نه تنها خواست او را بر خواست خود 
ترجيح می دهند؛ بلکه خواســت او را 
خواست خود می دانند؛ در اين صورت 
آنان ضامن اســتمرار نظام اســالمی 

خواهند بود.

ب ـ گسترش اعتماد اجتماعی
 جامعه ای که سطح اعتماد ميان 
افراد آن جامعه از يک سو و ميان مردم 
و نظام سياســی و مسئوالن از سوی 
ديگر  بــه ميزان قابل مالحظه ای باال 
باشد، همواره در مسير پيشبرد اهداف 
نظام سياسی حرکت خواهد کرد. اسالم 

به هر دو جنبه اعتماد اجتماعی توجه 
دارد. امــام باقر)ع( در حديثی يکی از 
ويژگی هــای جامعه امام زمان)عج( را 
وجود اعتماد بســيار باال ميان مردم 
بيان می دارند: »در هنگام رســتاخيز 
قائم، آنچه هســت، دوستی و يگانگی 
اســت، تا آنجا که هــر کس هر چه 
نيــاز دارد ...«۴؛ وجود چنين ارتباطی 
ميان مردم ناشــی از بلوغ فوق العاده 
آنان است که انسجام و يکپارچگی و 

امنيت و احساس مسئوليت آنها را در 
زمينه حل معضالت جامعه به دنبال 

خواهد داشت.
امام علی)ع( درباره روش کسب و 
اهميت اعتماد ميان مردم و مسئوالن 
می فرمايــد: »بــدان ای مالک! هيچ 
وســيله ای برای جلب اعتمــاد والی 
به مردم بهتــر از نيکوکاری به آنها و 
تخفيف ماليات و عدم اجبار مردم به 
کاری که دوست ندارند، نمی باشد. پس 
آنقدر در اين راه بکوش تا به وفاداری 
رعيت، خوش بين شوی، که خوش بينی 
رنج طوالنی مشکالت را از تو برطرف 

می سازد.«۵
چنيــن اعتمــادی اوالً، موجب 
حمايــت بی دريغ جامعه از نظام و در 
نتيجه ثبات و اســتحکام آن می شود 
و ثانياً، ســبب اهتمام مردم به اجرای 
برنامه های  و  تصميمــات  فراميــن، 
توســعه ای مسئوالن می شــود. اين 
برنامه ريزی هــای  امــکان  اهتمــام 
درازمدت و ميان مدت را فراهم می کند 
و امــکان اجرای موفق اين برنامه ها را 
به شدت افزايش داده، قدرت مانور و 
تحرک و خطرپذيری رهبری راهبردی 
را در جامعه باال خواهد برد و کمترين 
مقاومــت در مقابل منويات او صورت 
خواهــد گرفت. بر اســاس اين، امام 

علــی)ع( به مالــک می فرمايد: »اين 
خوش بينی رنج مشــکالت را از بين 
تأکيد می فرمايد:  امــام)ع(  می برد.« 
»ستون های استوار دين و اجتماعات 
پرشور مســلمين و نيروهای ذخيره 
دفاعی، عموم مردم می باشند، پس به 
آنها گرايش داشــته باش و اشتياق تو 

به آنان باشد.«۶
برعکس، نبود اعتماد ميان مردم و 
مسئوالن بهترين و کارآمدترين رهبران 
را زمين گيــر می کند.  امام علی)ع( و 
امام حسن)ع( در دوران خالفت خود با 
چنين مشکالتی روبه رو بودند تا جايی 
که امام علی)ع( مظلومانه می فرمودند: 
»خدايــا من اين مــردم را با پندها و 
تذکرهای مداوم خسته کرده ام و آنها 
نيز مرا خسته نموده اند، آنها از من به 
ســتوه آمده و من نيز از آنها به ستوه 
آمده ام، به جای آنها افرادی بهتر به ما 
مرحمت فرما و به جای من بدتر از مرا 

بر آنها مسلط کن.«7
اين وضعيت سخت ترين شرايط را 
برای يک رهبر مردمی فراهم می آورد. 
هيچ اقدام پايدار درازمدتی را نمی تواند 
به انجام برساند و مردم در طرح های 
توسعه ای و عمرانی  همراهی نخواهند 
کرد؛ اما در اين زمينه خطاب به مردم 
کوفه می فرمايند: »شــما امام خود را 
در حق نافرمانی می کنيد و آنها)مردم 
شام( امام خود را در باطل فرمانبردارند. 
آنها در شــهرهای خــود به اصالح و 
آبادانی مشــغولند و شــما به فساد و 
خرابــی.«8 تا اينجا دانســتيم که اگر 
اعتماد اجتماعی وجود نداشته باشد، 
جامعه با چه بحرانــی روبه رو خواهد 
شد. در شماره آينده موضوع را از منظر 

انقالب اسالمی تحليل خواهيم کرد.

پی نوشت ها:
۱ـ محمد کلينی، اصول کافی، ج ۱، ص ۴۱۰.

۲ـ همان، ج 8، ص ۳۵۵.
۳ـ صبحی صالح، همان، ص ۴۵7.

۴ـ شيخ مفيد، محمدبن نعمان، االختصاص، 
قم: کنگره شيخ مفيد، ۱۴۱۳، ص ۲۴.

۵ـ دشتی، نهج البالغه، ص ۵7۱.
۶ـ همان.

7ـ همان، ص 7۲.
8ـ همان.

در شماره  میرچراغ خانی/   حسین 
گذشــته با نقش آفرینی جریان عقالنیت 
اســالمی در تحوالت سیاسی و اجتماعی 
ایران از مقطع انقالب اسالمی تاکنون در 
بازه زمانی ۱3۵۷ تــا ۱3۹3 و مهم ترین 
رهبران این جریــان در آن مقطع زمانی، 
به ویژه زندگی سیاســی و مبارزاتی امام 
خمینی)ره( و مبانی اندیشه ای ایشان آشنا 
شدیم. در ادامه اندیشه سیاسی و اجتماعی 

امام خمینی)ره( را بررسی می کنیم.

ب ـ اندیشۀ سیاسی و اجتماعی امام
يکی از داليل موفقيــت جريان عقالنيت 
اسالمی، توجه به نقش زمان و مکان است. برای 
نمونه، اگر به روش سياسی شخص حضرت امام ـ 
که جريان عقالنيت اسالمی را به گفتمان غالب 
تبديــل کردـ توجه کنيم، تحوالت زيادی را در 
روش سياسی ايشان نخواهيم ديد؛ زيرا مبانی و 
اصــول فکری حضرت امام، تغيير و تبديل پذير 
نيست. در عين حال، ايشان متناسب با زمان و 
مکان روش هايی را به کار گرفتند که توانستند 
به اهداف شــان برســند. امام در آغاز با تأليف 
کتاب کشف االســرار در ســال ۱۳۲۲ در برابر 
کتاب اسرار هزار  سالة حکمی زاده،۱ به شبهات 
وی پاسخ دادند و سياست خود را مطرح کردند. 
حضرت امام در کشف االســرار، سلطنت را زير 
سؤال نمی برند، بلکه سالطين را متهم می کنند؛ 
لذا در باب حکومت اسالمی چنين می نويسند: 
»هيــچ فقيهی تاکنون نگفتــه و در کتابی هم 
ننوشــته که ما شاه هســتيم، يا سلطنت حق 
ماســت. آری، اگر سلطنتی و حکومتی تشکيل 
شــود، هر خردمندی تصديــق می کند که آن 
خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. 
البته، تشکيالتی که بر اساس احکام خدا و عدل 
الهی تأسيس شــود، بهترين تشکيالت است؛ 
لکن اکنون که آن را نمی پذيرند، اينها هم با اين 
نيمه تشکيالت، هيچ گاه مخالفت نکردند؛ اساس 
حکومت را نخواستند به هم بزنند؛ و اگر گاهی 
هم با شــخص سلطان مخالفت کردند، مخالف 
با همان شــخص بوده، از باب آنکه او را مخالف 
صالح کشور تشــخيص دادند؛ و گرنه با اصل و 
اســاس سلطنت، تاکنون از اين طبقه مخالفتی 
ابراز نشده است؛ بلکه بسياری از علمای بزرگ 

عالی مقام، در تشــکيالت مملکتی با سالطين 
همراهی هــا کردند؛ مانند خواجه نصير و عالمه 
حلی و محقق ثانی و شيخ بهائی و محقق داماد 

و مجلسی و امثال آنها.«۲
البته، اين ديدگاه به اين معنا نيست که امام 
ســلطنت را مشروع می دانستند؛ چرا که ايشان 
در همان کتاب کشف االسرار، چنين می نويسند: 
»جز سلطنت خدايی، همة سلطنت ها بر خالف 
مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايی، 
همة قوانيــْن باطل و بيهوده اســت.«۳ از نظر 
علمای پيش از امام نيز ســلطنت غيرمعصوم، 

مشروعيت نداشت. در واقع 
ايــن ديدگاه امــام، تبيين 
موضــع علمای اســالم در 
طول تاريخ نسبت  به نظام 
سياســی بود و همان گونه 
که روشــن است، در همان 
زمان نيــز مايه های فکری 
خود را که نپذيرفتن اساسی 
نظام شاهنشاهی است، بيان 
مقام  در  ليکن  داشــته اند؛ 
پاسخ به شبهات حکمی زاده 
و با توجه به شــرايط زمان، 
موضوع همکاری با سلطنت 

را مطرح کرده اند. 
ســال ۱۳۴8،  در  اما 

حضرت امام)ره( نــگاه بنيادين خود را در باب 
ســلطنت، در کتاب واليت فقيــه چنين بيان 

می دارند:
»ســلطنت و واليت عهدی،  همان است که 
اسالم بر آن خط بطالن کشيده و بساط آن را در 
صدر اسالم در ايران و روم شرقی و مصر و يمن 
برانداخته است... . سلطنت و واليت  عهدی،  همان 
طرز حکومت شــوم و باطلی است که حضرت 
سيد الشهداء)ع( برای جلوگيری از برقراری آن 

قيام فرمود و شهيد شد.«۴
بيان امام در کتاب کشف االســرار، با بيان 
او در کتاب واليت فقيه در ســال ۱۳۴8 دربارۀ 
سلطنت، تفاوت بنيادين ندارد؛ بلکه در حقيقت، 
استفاده از اصل »تدريج«۵ است. شايد اگر امام 
در همــان آغاز مخالفت خــود را با اصل نظام 
پادشــاهی، آن گونه که در کتــاب واليت فقيه 
بيان کردند، آشــکار می کردند، بسياری از علما 

نيز با آن به مخالفت بر می خاستند؛ از همين رو، 
در زمان مناسب که روشنگری های الزم صورت 
گرفت و نظام شاهنشاهی نا کارآمدی خود را به 
طور کامل نشان داد، به صراحت با آن مخالفت 
کردند و مشروعيت آن را زير سؤال بردند و طرح 
واليت فقيه را به منزلة جايگزينی برای سلطنت 
ارائه دادند و بر نقش فقيهان در حکومت اسالمی 
تأکيــد کردند. البته، امــام الگويی از حکومت 
واليــت فقيه را تشــريح می کنند که مقبوليت 
نيز در شکل گيری آن مد نظر قرار گرفته است. 
ايــن موضوع، به صورت گــذرا در کتاب واليت 
فقيه تبيين شده است؛۶ اما 
بعدها، به ويژه پس از انقالب 
بيان  به  روشنی  اســالمی، 
می شــود. هنگامی که امام 
در فرانســه اقامت داشتند، 
دربارۀ نقش مردم فرمودند: 
»همه با يک صدا می گويند 
ما شاه را نمی خواهيم. همه 
مسئول می شويم برای اين 
ملت. و اين ملت ـ هر ملتی ـ 
تعيين  دارد خــودش  حق 
کند سرنوشــت  خودش  را. 
اين از حقوق بشر است که 
در اعالمية حقوق بشــر هم 
هست. هر کسی، هر ملتی 
خودش بايد تعيين سرنوشــت  خودش  را بکند، 
ديگــران نبايد بکنند. اين ملت ما هم اآلن همه 
ايستاده اند و می خواهند سرنوشت خودشان را 

تعيين کنند.«7
امام در همين ايام می فرمايند: »شــاه، با 
آرای ملت بايد شــاه باشند. وقتی ملت برخالف 
شد، ديگر شاه نيست. مجلس وقتی آرای ملت 
نباشد، ديگر مجلس نيست.«8 ايشان همچنين 
وعدۀ حکومت جمهوری اسالمی با نقش آفرينی 
مردم را می دهند.9 البته، به اين معنا نيست که 
مردم به واليت فقيه مشــروعيت می دهند؛ چرا 
 که مشروعيت واليت فقيه ربطی به مردم ندارد؛ 
اما تشکيل حکومت، به استقبال مردم بستگی 
دارد. خود حضرت امام در پاسخ به اين پرسش 
که »در چه صورتی فقيه جامع الشرايط بر جامعة 
اســالمی واليت دارد؟« می گويند: »واليت در 
جميــع صور دارد؛ لکن تولّی امور مســلمين و 

تشکيل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثريت 
مسلمين که در قانون اساسی هم از آن ياد شده 
است و در صدر اسالم تعبير می شده به بيعت با 

ولّی مسلمين.«۱۰
در نظام سياسی مورد نظر امام، »مصلحت«، 
هم مبنای اختيارات رهبر می شــود و هم عامل 
انعطاف نظام در برابر حوادث پيش بينی نشده ای 
اســت که اســاس نظام را به خطــر می اندازد؛ 
ازاين رو، در عناوينی مانند مصالح نظام، مصالح 
کشور و مصالح مسلمين، به اين بحث پرداخته اند. 
مجموع اين نگرش ها، ديــدگاه و قرائت امام از 
واليت فقيه را نشان می دهد که همان »واليت 
مطلقة فقيه« است. واليت مطلقة مد نظر امام، 
مساوی با استبداد نيست که در برابر حق مردم 
قرار گيرد؛ بلکه در برابر »واليت مقّيده« است. 
واليت مقّيده، واليتی اســت که واليت فقيه را 
به امور حســبه محدود می کند. نتيجه اينکه، 
انديشة سياســی امام، دارای اصول ثابتی است 
که از جملة آنها، مشــروع ندانســتن حکومت 
غير معصوم اســت، که در همان ابتدا در کتاب 

کشف االسرار ذکر کرده اند. 
پی نوشت ها:

۱ـ حکمی زاده نويســندۀ اســرار هزار  ساله، طلبة 
مدرســة علمية رضويه بود که در آنجا حجره داشت. وی 
در جای جای اثر خود و به مناسبت های مختلف، اعتقادات 
شيعه را به باد تمسخر می گيرد و به بهانة زدودن انحرافات 
و تحريفات در دين اسالم، منکر بسياری از حقايق مکتب 
تشيع شده است. ظاهراً به  جز امام خمينی کسی حاضر 
به نوشتن رديه برضد اين جزوه نشده است و تنها امام با 
تعطيل کردن حدود دو ماه از تدريس خود، به پاسخگويی 

به آن همت می گمارند.
۲ـ سيدروح اهلل موســوی خمينی، کشف االسرار، 

همان، ص ۱87 ـ۱8۶.
۳ـ همان، ص ۱8۶.

۴ـ ســيدروح اهلل موســوی خمينی، واليت فقيه، 
حکومت اسالمی ، همان، ص ۱۴ـ۱۳. 

۵ـ )Gradualism(. در کار فرهنگی، اصولی وجود 
دارد که نخستين اين اصول، تدريج است. تدريج، يعنی 

اينکه در کار فرهنگی بايد گام به گام پيش رفت.
۶ـ ســيدروح اهلل موســوی خمينی، واليت فقيه، 

حکومت اسالمی، همان، ص ۵۰.
7ـ ســيدروح اهلل موســوی خمينی، صحيفة امام، 

۱۳78، ج ۳، ص ۵۰۳.
8ـ همان، ج  ۴، ص ۱۳9.

9ـ همان، ج ۴، ص ۲۴۴ )مصاحبه با راديو تلويزيون 
اتريش(.

۱۰ـ همان، ج ۲۰، ص ۴۵9. 
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حجت االسالم علی ذوعلم می گويد: اين بيانيه ارائه چشم اندازی منطقی مبتنی بر مبانی انقالب اسالمی بود و در حقيقت، جمع بندی فشرده و جامعی درباره 
گذشته انقالب و دستاوردهای عظيم و عميق انقالب اسالمی و نيز ترسيم اولويت های آينده برای نسل جوان است. هم جنبه نظری و معرفتی اين بيانيه و هم 

جنبه انگيزشی و عملی آن، در فضای جامعه ما و فراتر از آن در سطح کشورهای منطقه و جهان اسالم بسيار اميدبخش و جهت دهنده است.

   

 فتح اهلل پریشــان/  عالوه بر مبانی عميق فکری و بنيان های نظری، 
زمينه ها و اوضاع سياســی و اجتماعی يک انديشــمند در تکوين و شکل گيری 
شــخصيت وی نقــش جــدی دارد. از نظر وضعيــت سياســی و اجتماعی، 
سيدمحمدکاظم يزدی در زمانه ای می زيست که سلطه سياسی بيگانه بر مقدرات و 
امور کشور ايران حاکم بود. مردم از سلطنت قاجار به ويژه در دوره طوالنی ناصری 
به دليل ظلم و ستم بيش از حد و ضعف حاکمان حمايت چندانی نمی کردند و 
سوءاستفاده دشمن از اين آشفته بازار برای استفاده مناسب از ايران به اوج خود 
رسيد. نفوذ روس و انگليس از شمال و جنوب کشور و بی لياقتی حاکمان و تعدی 
و ظلم آنها اوضاع نابسامانی را رقم زده، نارضايتی عظيمی در مردم ايجاد کرده بود. 
علما و نويسندگان با مرگ ناصرالدين شاه به خود آمدند و با روشنگری مردم، به 
دنبال راه چاره ای برای لجام بستن و ايجاد محدوديت بر پادشاه جديد برآمدند و 

اين گونه مقدمات تأسيس عدالتخانه و اولين مجلس فراهم شد.
علمای نجف و از جمله ســيدطباطبايی يزدی نيز با خواسته انقالبيون که 
بــه دنبال کم کردن ظلم حاکمان بودند، همراه بودند و تا اين مرحله هيچ گونه 
مخالفتی از علما و به ويژه ســيد نسبت به مشــروطه ديده نمی شود و به قول 
شيخ فضل اهلل نوری عموم مراجع با اصل مشروطه کردن سلطنت موافق بوده اند.۱ 
با مرگ مظفرالدين شاه فرزندنش محمدعلی ميرزا روی کار آمد. برخی از سران 
مشروطه که به دنبال عزل وی بودند به مخالفت با او برخاستند و همين امر بين 
شاه و مجلس فاصله ايجاد کرد. از طرفی تندروی مشروطه خواهان و ضديت برخی 
از آنان با علما و شيوع روزنامه هايی که افکار غير اسالمی را رواج می دادند، سبب 
شکاف بين بسياری از علمای تهران و مشروطه خواهان شد که در همين راستا 
شــيخ فضل اهلل نوری اصل دوم متمم قانون اساسی را پيشنهاد داد، اما مخالفت 
و ايستادگی برخی از مشروطه خواهان در برابر خواسته های علما سبب تحصن 
مجدد علمای تهران و از جمله شيخ فضل اهلل نوری در بارگاه حضرت عبدالعظيم 
شد. از سوی ديگر، سيدمحمدکاظم يزدی نيز از امضای مطلق مجلس خودداری 

کرد و لزوم تطابق قوانين مجلس با اسالم را شرط امضا قرار داد.
البته، رويه سيد از آغاز تحوالت سياسی ايران بر اين بود که با ارسال نامه به 
علمای تهران پياپی از اوضاع کسب اطالع می کرد و آنگاه تصميم گرفت، با نامه 
به علمای تهران آنان و مردم را به صبر، تحمل، مواظبت بر حفظ اسالم و دماء 
مسلمين فراخواند، چنانکه در يکی از نامه ها اوضاع سياسی آن زمان را مصداق 
آيه شريفه »تباهی در خشکی و دريا به خاطر اعمال و دستاوردهای خودسرانه 
بشــری ظاهر و غالب شده.«۲ دانسته است.۳ ماحصل نامه های او نيز »تشکی از 
وضع زمان و ضعف ايمان خلق و تجری ملحدين به اشاعه کفر و زندقه علنا بر 

منابر مسلمين« بوده است.۴
از لحاظ زمينه های فکری نيز به طور کلی می توان گفت که در تهران آن 
عصر و زمانه، سه گروه به دنبال خواسته های متفاوت خود بودند؛ گروهی حامی 
استبداد و رژيم سلطنتی بودند، گروهی طرفدار مشروطه و حامی مجلس و گروه 
سوم طرفدار مشروطه مشروعه و حامی متحصنان و به ويژه شيخ فضل اهلل نوری 
بودند. البته، از ديد مشــروطه خواهان، مشروعه خواهان نيز حامی استبداد او به 
شمار می آمدند، چون عليه مشروطه قيام کرده بودند. در واقع، انگ استبدادخواهی 

بهتر می توانست مردم را از کنار عالمان مشروعه خواه طرد کند.۵
شــيخ فضل اهلل با نامه هايی به علمای بالد و با انتشــار روزنامه ای از محل 
تحصن، علل و انگيزه های متحصنان را بيان می کرد. در نجف طرفداران مشروطه 
ســيديزدی و حاميانش را تهديد کردند تا امضای بدون قيد و شــرط در تأييد 
مشروطه بگيرند، اما سيد مقاومت می کرد و به طور علنی جواب رد داده و تصريح 
کرده بود که از کشــته شدن هم باک ندارم.۶ اين اوضاع تا مسلط شدن عشاير 

حامی سيدمحمدکاظم يزدی بر اوضاع ادامه داشت.
در ايران نيز مشــروطه خواهان حاکم شــدند و برخی از مشروعه خواهان 
مانند شيخ فضل اهلل را در تهران و برخی شهرهای ديگر به قتل رساندند و اوضاع 
را کاماًل به دســت گرفتند. البته، ايــن امر يکی از داليل اصلی کاهش حمايت 
عالمان دينی از مشروطه  خواهان در آن مقطع به شمار می آيد. مجلس نيز پس 
از چندی از ســوی محمدعلی شاه در جمادی االول ۱۳۲۶ قمری به توپ بسته 
شــد و استبداد صغير حاکم شد. البته، اســتفاده شاه از قزاق های روسی در به 
توپ بستن مجلس، اعتراض علما را عليه شاه به همراه داشت. به عالوه اشغال 
ايران به دست روس ها علما را از نجف تا کاظمين برای آمدن به جهاد عليه کفار 
به طرف ايران کشــاند. شاه سقوط کرد و احمدشاه فرزند ۱۲ ساله اش به جای 
او بر کرســی قدرت نشست و به اين وسيله تندروی برخی از مشروطه خواهان، 
دســترنج علما و ديگر کسانی را که برای مشروطه و تأسيس عدالتخانه زحمت 

کشيده بودند، بر باد داد.
* منابع در دفتر نشریه موجود است.

در چهل سالگی انقالب اسالمی، معاونت 
فرهنگی و تبليغی دفتر تبليغات اسالمی کتاب 
»انقالب چهل ســاله؛ نگاهی به دستاوردهای 
جمهوری اســالمی ايران« را منتشر کرد. اين 
کتاب که انتشــارات »بوستان کتاب« آن را به 
چاپ رســانده، ۱۴ عنــوان دارد که هر عنوان 
دربرگيرنده يک مقاله جامع اســت. در اولين 
فراز از اين کتاب مقاله ای در زمينه دستاوردهای 
فرهنگی انقالب اسالمی مشاهده می کنيد که 
در سرفصل هايی، مانند »استقالل و خودباوری 

فرهنگی«، »عرصه های خودباوری و اســتقالل فرهنگی«، »مبارزه با مظاهر فساد«، 
»عرصه های تحول اســتقالل فرهنگی«، »گفتمان وحدت« و...، دستاوردهای انقالب 

اسالمی را در عرصه فرهنگ بررسی کرده است.
دســتاوردهای اخالقی و معنوی انقالب اسالمی فراز بعدی اين کتاب است که 
در سرفصل هايی، مانند »احيای معنويت و دين انديشی«، »گسترش فرهنگ قرآنی«، 
»عنايــات الهی«، »تقويت فرهنگ نماز و دعا«، »معنويت گرايی امام«، »پيوند امام و 
امــت«، »تحول معنوی و خودباوری جوانان«، »تحول و خودباوری مردم« و »تقويت 

فرهنگی شهادت و ايثار« بررسی شده است.
دستاوردهای اقتصادی موضوع مهم ديگری است که با توجه به مشکالت اقتصادی 
پيش آمده بايد مورد توجه ويژه ای قرار گيرد. در اين بخش با عناوينی، از قبيل »جايگاه 
اقتصاد ايران در جهان«، »سياست فقرزدايی و خدمت رسانی«، »وضع معيشتی مردم«، 
»افزايش زيرساخت های خدماتی«، »توسعه صنعتی«، »استقالل صنعتی« و... مواجه 
خواهيم شــد که در کنار مشکالت موجود، پيشــرفت های چشمگير اقتصادی ايران 
اسالمی را در ۴۰ سالگی انقالب اسالمی با وجود همه فشارها و تحريم های دشمنان 

انقالب بررسی می کند.
دســتاوردهای قابل ســتايش انقالب در عرصه علم و فناوری، ارتقای سالمت 
عمومی جامعه در قالب دستاوردهای بهداشتی و پزشکی انقالب، دستاوردهای انقالب 
در عرصه بين المللی، دستاوردهای امنيتی و نظامی انقالب اسالمی به ويژه در حوزه 
خودکفايی صنايع نظامی، رهاورد انقالب برای حوزه های علميه، نقش انقالب اسالمی 
در دين گرايی جهانی و هويت يابی زن، مقايسه انقالب اسالمی با انقالب های فرانسه و 
روسيه، موانع پيشرفت انقالب اسالمی، صبر و استقامت در برابر فشارهای اقتصادی و 
پرسمان اقتصادی انقالب اسالمی از ديگر مجموعه مقاالتی هستند که در اين کتاب 

به صورت مفصل و با ارائه آمارهای دقيق و موثق بررسی شده است.

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم یزدی ـ ۲
اوضاع اجتماعی ایران و سلطه سیاسی بیگانه

 انقالب چهل ساله

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنیت اسالمی ـ 30

اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی)ره(

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ 3۷

روشهاوالزاماتثباتبخشیبهمردمدرحفاظتازنظامسیاسی

 بیانیه امیدبخش
 و جهت دهنده!

سیاست نامه

فراز و فرود سیدمهدی هاشمی ـ 3
منحرِف توطئه گر!

عوامل  از  زمانی/  شهاب   
اصلی انحراف و زاويه گيری جريان ها 
و شــخصيت ها از تفکــر انقالبی و 
آرمان های امام و رهبری، اجتهاد به 
نفس و خودمعيارپنداری آنها بوده 
اســت. زمانی که افراد و جريان  ها 
ســير حرکتی و افــق اهداف خود 
را مطابق با اصول و داربســت های 
اسالمی  انقالب  شــده  ريل گذاری 
تنظيم نکنند، زمينه برای اعوجاجات 
فکری، رونق بازار هوی و هوس های 
فردی و جريانی و مديريت از سوی 
رقيب فراهــم می شــود و فرد در 
مســيری قرار می گيرد که به اندازه 
سرعت سيرش در مسير انحرافی، در 
 فاصله گيری از اهداف انقالب سرعت

 می گيرد.
پس از شهادت محمدمنتظری 
ســيدمهدی   ،۱۳۶۰ تيــر   7 در 
هاشمی مسئوليت واحد نهضت های 
آزادی بخش سپاه را به عهده می گيرد. 
در اين ميان، آنچه نقش کليدی را 
در اقدامات او و هم فکرانش در واحد 
نهضت ها شــکل می دهــد، اعتقاد 
به تندروی در سياســت خارجی و 
مخالفت با سياست خارجی انقالب 
اسالمی و در رأس آن وزارت خارجه 
است. مهدی هاشــمی در راستای 
اين تفکر، اقدام به فعاليت هايی در 
تقابل با سياست خارجی جمهوری 
اسالمی می کند. سيدمهدی هاشمی 
در بخشــی از اعترافــات خود در 
هميــن زمينه می گويــد: »اعتقاد 
به خنثی گری سياســت خارجی و 
لوث کردن آنان داشتم؛ زيرا معتقد 
شــده بودم رابطه با دولت ها هدف 
اصلــی وزارت خارجه اســت و اين 
سياست را برای انقالب جهانی مخل 
تشخيص داده بودم و سعی بر خنثی  
ساختن کار آنان در عراق، افغانستان، 

خليج فارس و... داشتم.«۱
ســيدمهدی بر همين اساس 
در رأس نهضت های آزادی بخش به 
اقدامات افراطی، خودسرانه و خارج 
انديشه های امام)ره( و  از چارچوب 
انقالب دســت زده و با سازمان های 
گوناگون  کشــورهای  و  جاسوسی 
ضد انقالبی همــکاری می کند که 
در رأس ايــن اقدامــات، ارتبــاط 
ســازمان يافته با ليبی است. دقيقاً 
در زمانــی که گروه هــای گوناگون 
در افغانســتان مشغول مبارزه عليه 
شوروی بودند، سيدمهدی هاشمی 
با تقويت سازمانی موسوم به »نصر« 
که گرايش های ضد انقالب اسالمی 
و مخالف با شخص امام)ره( داشت، 
اين سازمان را با ليبی مرتبط کرده 
و به طور آگاهانه حلقه واسطی برای 
نفوذ هر چه بيشــتر غرب و به ويژه 
آمريکا در افغانستان از طريق ليبی 

می شود.۲
طبــق اعترافات ســيدمهدی 
هاشمی، مرتبط شدن سازمان نصر 
با ليبــی از طريق نهضت ها صورت 
می گيرد که نتيجه اين ارتباط تقويت 
سازمان نصر از سوی ليبی و در واقع 
افغانستان  بين شــيعيان  درگيری 
است که حدود سه هزار نفر کشته 

بر جای گذاشت.۳
بــرای پيمودن  بهترين مؤيد 
مســير انحراف در مهدی هاشمی 
را می توان اعترافات وی دانست. در 
همين ابتدا با گــذری به اعترافات 
به تباهی کشيده  هاشــمی، دليل 
شــدن وی را می توان بــه وضوح 
شــناخت. قســمت هايی از متــن 
مصاحبه ســيدمهدی هاشمی که 
در تاريخ ۱۳۶۵/9/۱8 از ســيمای 
جمهوری اســالمی منتشر شد، به 
اين شــرح است: »انگيزه من از اين 
مصاحبه که به پيشــنهاد و رضايت 
خودم انجام می گيرد، اوالً روشــن 
کردن اذهان نسبت به عملکردهای 
خالف خــودم و همفکرانم و ثانياً، 
پرده برداشتن از يک سير تصاعدی 
لغزش هــا، اشــتباهات و انحرافاتی 
است که متأسفانه بعد از انقالب تا 
لحظه بازداشت، در وجود من بوده 
است و به خاطر همان تسلط هوای 
نفس و نپرداختن به تهذيب نفس، 
دوری از خط امام، اين اشــتباهات 
در من رشــد کرد... اعتراف می کنم 
کــه خودم را مصداق بارز آن جمله 
حضرت امام کــه در جواب جناب 
يافتم.  فرمودند،  ری شــهری  آقای 
امام فرمودند: منحرف و توطئه گر!«

پی نوشت ها:
۱ـ پرونده اعترافات مهدی هاشمی، ج ۵.

۲ـ همان، ج ۳.
۳ـ محمدعلی الفت پور، بازگشــت از نيمه 

راه، ص 79.

ریزش ها

نظر  مورد  نظام سیاسی  در 
امام، »مصلحــت«، هم مبنای 
هم  و  می شود  رهبر  اختیارات 
برابر  در  نظــام  انعطاف  عامل 
پیش بینی نشــده ای  حوادث 
است که اساس نظام را به خطر 
می اندازد؛ ازاین رو، در عناوینی 
ماننــد مصالح نظــام، مصالح 
کشور و مصالح مسلمین، به این 
این  مجموع  پرداخته اند.  بحث 
نگرش ها، دیدگاه و قرائت امام از 
والیت فقیه را نشان می دهد که 
همان »والیت مطلقۀ فقیه« است

کتابخوان

آفاق

اعتماد   جامعه ای که سطح 
میان افراد آن  از یک سو و میان 
مردم و نظام سیاسی و مسئوالن 
از ســوی دیگر  به میزان قابل 
مالحظه ای باال باشــد، همواره 
نظام  اهداف  پیشبرد  در مسیر 
سیاســی حرکت خواهد کرد. 
اســالم به هر دو جنبه اعتماد 

اجتماعی توجه دارد
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۹ خودکفایي در تجهیزات پزشکي 

 مرتضي دخیلي/ سال ۱۳۶۱ 
با عمليات ناکام والفجر مقدماتي به پايان 
رسيد و ضرورت بازنگري در راهبردهاي 
نظامي بيش از پيش احساس شد. سال 
۱۳۶۲، سال آغاز سلسله عمليات هاي 
والفجر بود که در آن جمهوري اسالمي 
ايــران به افتخارات مثال زدني دســت 
يافــت و با تحميل خســارات و تلفات 
فراوان بر دشــمن بعثي، موفق به فتح 
و بازپس گيــري کيلومترهــا از خاک 

ايران شد.
در فرورديــن اين ســال عمليات 
والفجر ۱، با رمــز »يااهلل، يااهلل، يااهلل«، 
در جبهه جنوب )منطقه شــمال غربي 
فکــه(، با تالش مشــترک دالورمردان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارتش 
جمهوري اسالمي ايران آغاز شد که به 
کشته و زخمي شــدن ۶ هزار و ۵۰۰ 
عراقي و انهــدام 98 تانک و نفربر و ۵ 
بالگرد دشمن و آزادســازی بخشي از 

ميهن اسالمي انجاميد.
روزهــاي آخــر تيرماه ســرآغاز 
عمليــات والفجر ۲ بود که نخســتين 
عمليات کوهســتاني در جبهه شمالي 
منطقه حاج عمران محســوب می شد و 
با همکاري مشــترک دالورمردان سپاه 
پاســداران انقــالب اســالمي و ارتش 
جمهوري اســالمي ايران ۱۴ روز طول 
کشــيد. آغاز عمليات والفجر ۳، با رمز 
»يااهلل، يااهلل، يااهلل«، در مرداد ماه همين 
سال بود که در جبهه مياني ـ مهران، با 
تالش مشترک سپاه و ارتش انجام شد 
و به تأمين امنيت شهر مهران و خطوط 
مــرزي و برقراري ارتبــاط جبهه هاي 
مياني و جنــوب، از طريق جاده ايالم ـ 

دهلران، انجاميد.
آغاز عمليات والفجر ۴، در مهرماه 
در جبهه شمالي ـ منطقه بانه تا مريوان ـ 
صــورت گرفت. منطقــه چنگوله )حد 
فاصل مهران و دهلــران( در بهمن ماه 
سال ۱۳۶۲ شاهد آغاز عمليات والفجر 
۵، بــا رمــز »يازهرا)س(« بــود. چند 
روز بعد بالفاصلــه عمليات والفجر ۶ با 
رمز »يازهــرا)س(« در منطقه چزابه و 
چيالت )در جنــوب دهلران(، با تالش 
سپاه پاسداران آغاز شد که به آزادسازي 
جاده مرزي و ارتفاعات منطقه و انهدام 
ده ها دســتگاه تانک و نفربر و ســالح 

مختلف انجاميد.

کارشناســان معتقدند، کشور در 
توليد برخي تجهيزات پزشکي مصرفي 
به خودکفايي رســيده و موفقيت هاي 
چشــمگيری هم در زمينه محصوالت 
هاي تک پزشکي به دست آورده است. 
در اين زمينه اگر چه بســياري از مواد 
اوليه مورد نياز در کشور توليد مي شود، 
اما سيليکون ها و پلي يورتان مواد اوليه 
توليد تجهيزات پزشکي در کشور توليد 
نمي شــود. چنانچه اداره کل تجهيزات 
پزشــکي براي آموزش و پياده ســازي 
سيستم هاي مديريت کيفيت رأساً اقدام 
کند، دستيابي به اهداف مورد نظر بسيار 

تسريع خواهد شد.
دکتر »علي حسن زهرايي« مدير 
تحقيق و توســعه شــرکت مهندسي 
سالمت يار حکيم با بيان اينکه، صنعت 
کشــور ما به طور کلي پيش از انقالب 
به شدت وابسته به واردات و در بعضي 
حوزه ها هم به شدت ضعيف بود و هيچ 
فعاليت توليدی نداشتيم، گفت: »يکي 
از اين حوزه ها حــوزه توليد تجهيزات 

پزشکي بود.«
در زمينه تجهيزات پزشکي پس 
از انقالب اداره کل تجهيزات پزشکي به 
عنوان متولي و ناظر بر توليد و واردات 
تجهيزات پزشکي تأسيس شد. اين اداره 
زيرمجموعه وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو اســت و در زمينه توليد، کار 
نظــارت بر کيفيت و نظــارت بر توليد 
تجهيزات پزشکي در کشور را بر عهده 
دارد، مجوزهاي توليد را صادر مي کند و 
در زمينه واردات به همين ترتيب ناظر بر 
کيفيت تجهيزات پزشکي وارداتي است 

و مجوزهاي واردات را صادر مي کند. 
طــی ۱۰، ۱۵ ســال اخيــر هم 
بــا تأســيس و گســترش پارک ها و 
شهرک های علمی تحقيقاتی در کشور 
روند روبه رو شد توليد تجهيزات پزشکی 
باز هم ســرعت گرفته اســت. اتفاقات 
خوبی که در اين زمينه افتاده تأسيس 
شرکت های استارت آپ در زمينه توليد 
تجهيزات پزشــکی خاص و گسترش 
شرکت های کوچک تر پيشين با استفاده 
علمی  شــهرک های  از حمايت هــای 
تحقيقاتی بــوده، به طوری که اآلن در 
زمينه توليد بعضی از تجهيزات پزشکی،  
مانند باند، گاز، چسب، سرنگ، دستکش 
و محصوالتی از اين قبيل تا حدودی به 

خودکفايی رسيده ايم.

آغاز عملیات هاي والفجر

»انقالب اسالمي و رهبر آن ]امام[ خميني که بسياري از مسلمانان مقيم خارج جهان اسالم را در مسير بازيابي هويت اسالمي خود قرار داد، بی ترديد، 
آغازگر جنبش تجديد حيات اسالم است که اثرگذاري فرامليتي داشته است.«

 )پروفسور کارستن کولپه خاورشناسان غربي(

آغازگر جنبش 
تجدید حیات اسالم

هنرمند باایمان
 امیر فخري/ فرج اهلل سلحشورنيا 
در سال ۱۳۳۱ در قزوين به دنيا آمد. وی 
که به فرج اهلل سلحشــور شهرت داشت، 
بازيگر، چهره پرداز، نويسنده و کارگردان 
بــود و جزء نيروهای متعهــد و انقالبی 
عرصه سينما به شــمار می آمد که آثار 

ارزشــمندی در اين عرصه توليد کرد. سلحشور فعاليت هنری خود را با بازی در 
فيلم توبه نصوح )۱۳۶۱( به کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد. وی کارگردانی 
مجموعه های تلويزيونی تاريخی ـ مذهبی، چون ايوب پيامبر)ص(، مردان آنجلس و 
يوسف پيامبر)ص( را برای صداوسيما در کارنامه خود دارد. به طور کلی، کارنامه 

سينمايی وی را می توان به شرح زير فهرست کرد:
توبه نصوح )محسن مخملباف( بازيگر )۱۳۶۱(، گورکن )محمدرضا هنرمند( 
بازيگر و چهره پرداز )۱۳۶۳(، پرواز در شــب )رسول مالقلی پور( بازيگر )۱۳۶۵(، 
انسان و اســلحه )مجتبی راعی( بازيگر و تهيه کننده )۱۳۶7(، ايوب پيامبر)ص( 
)فرج اهلل سلحشــور( بازيگر، کارگردان و فيلمنامه نويــس )۱۳7۲(، دنيای وارونه 
)شــهريار بحرانی( بازيگر )۱۳7۶(، مردان آنجلس )فرج اهلل سلحشور( کارگردان 
)۱۳7۶(، يوسف پيامبر)ص( )فرج اهلل سلحشور( کارگردان، تهيه کننده و نويسنده 

.)۱۳8۶(
رهبر معظم انقالب اسالمی از مرحوم سلحشور به عنوان يکی از پيشران هاي 
کار انقالبي در عرصه هنر ياد کردند و فرمودند: »ما در هر جايي که کار انقالبي 
کرديم، اينها را داريم. ببينيد! کاري که شهداي هسته اي ما در زمينه هاي هسته اي 
که بســيار هم حّساس است پيشــاهنگش بودند، کاري که شهيد طهراني مقّدم 
پيشاهنگش بود، کاري که شهيد کاظمي در زمينه  سلّول هاي بنيادي پيشاهنگش 
بود، کارهاي بسيار بزرگي است. در زمينه هاي فرهنگي ]هم[ کاري که شهيد آويني 
پيشاهنگش بود و در اين اواخر ]هم[ مرحوم سلحشور ـ که اينها پيشروان کار انقالبي 
در اين کشورند ـ اينها را بايد ترويج کرد، اينها را بايد تقدير کرد و نام اينها را بايد 
گرامي داشــت. کار انقالبي اين است. اينکه من بارها تکرار مي کنم که نيروهاي 
انقالبي را و نيروهاي حزب اللهی را بايد گرامي بداريم و بايد نگه بداريم، به خاطر 

اين است؛ کار وقتي با روحيه  انقالبي شد، پيشرفت خواهد کرد.«)۱۳9۵/۱/۱(
در آيين اختتاميه مراسم بخش »تجلی اراده ملی« جشنواره فيلم فجر، فرج اهلل 
سلحشــور جايزه خود را به حوزه علميه قم تقديم کرد. سلحشور هنگام دريافت 
جايزه خود گفت: »يوســف پيش از آنکه خروجی و حاصل سينما باشد، حاصل 
زحمات علمای دين و خروجی تفاســير علمای اسالم عزيز است... آنچه در فيلم 
حضرت يوســف)ع( ديديد حاصل آموخته های من از محضر بزرگان دين است و 
لذا بيش از آنکه اليق اين هديه بدانم، آن را به حوزه علميه قم تقديم می کنم.«

فرج اهلل سلحشور سرانجام در اثر ابتال به بيماری سرطان هشتم اسفند ۱۳9۴ 
در ۶۳ ســالگی درگذشــت و رهبر معظم انقالب در پيام تسليتی چنين نوشت: 
»بسم اهلل الّرحمن الّرحيم/ درگذشت هنرمند برجسته و متعهد مرحوم آقاي فرج اهلل 
سلحشور را به خاندان گرامي و همه  بازماندگان ايشان تسليت عرض مي کنم. آثار 
پرآوازه و ماندگار اين هنرمند باايمان که مرزهاي کشور را درنورديده و مايه  آبرو 
و اعتبار هنر ســينماي ايران در چشــم ملت هاي ديگر گشت، بي گمان در شمار 
حســنات بازمانده از وي و موجب اجر الهي و نام نيک مردمي ايشان خواهد بود 
ان شاءاهلل. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجه براي آن فقيد سعيد و 

صبر و اجر براي بازماندگان مسئلت مي کنم.«)۱۳9۴/۱۲/8(

 مهدي دنگچي/ مسئله تأمين 
امنيت در عرصه هاي گوناگون، يکي از 
مهم ترين اولويت هاي کشــور است. در 
اين بين، مسئله امنيت آب راه هاي کشور 
با توجه به مرزهاي طوالني و راهبردی 
جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس 
و درياي عمان و شمال اقيانوس هند، 
يکي از اولويت هاي اساســي کشورمان 
است. بخشي از اين امنيت با تجهيزات 
نيروي دريايي جمهوري اســالمي و به 
وسيله ابزارهاي نوين و مؤثری، از جمله 

زيردريايي ها ممکن خواهد بود.
»زيردريايي ها« از نظر متخصصان 
نظامي جزء پيچيده ترين، راهبردي ترين 
و تأثيرگذارترين محصوالت نظامي در 
حــوزه دريايي به شــمار مي روند. اگر 
به نمودار پيچيدگي فنــاوري نگاهي 
بيندازيــم، مشــاهده مي کنيم که در 
صدر آنها زيردريايي قرار دارد؛ يعني اگر 
کشوري توان ساخت زيردريايي را پيدا 
کرد، به اين معناست که آنقدر فناوري 
و تکنولوژي در آن کشــور باال رفته که 
هيچ محدوديتي در ساخت تسليحات 

نظامي ندارد.
بــا توجه به اينکــه زيردريايي ها 
در محيط ناهمگن زير دريا هســتند، 
مي تواننــد با بهره گيري از اصول اختفا 
و غافلگيــري و همچنيــن بهره مندي 
از ســالح هاي به روز، به منزله يکي از 
مؤلفه هــاي مهم نبــرد در عرصه دريا 
محسوب شــوند. در جنگ جهاني اول 
بيش از ۶ هزار شناور تجاري و نظامي 
به وسيله زيردريايي ها مورد اصابت قرار 
گرفتند و غرق شدند. در جنگ جهاني 
دوم نيز بيش از ۵ هزار شناور به وسيله 
زيردريايي ها غرق شــدند. اين آمار ها 
اهميت به کارگيري زيردريايي در نيروي 

دريايي را نشان مي دهد.
نظامي،  دکترين هاي  در  اصــوالً 
حمله پيش دستانه يکي از راهبرد هاي 
مهم حمله به کشــور مورد نظر است. 
در اين ميان، زيردريايي ها تنها وسيله 
نظامي هســتند که به هيچ وجه مورد 
حمله پيش دستانه قرار نمي گيرند؛ چرا 
که در سطح زيردريا ها و اقيانوس، قابل 
شناسايي و رديابي نيستند و با توجه به 
حجم تسليحات و مهماتي که مي توانند 
با خود حمل کنند، به شدت براي کشور 

مقابل خود مخاطره آميز هستند.
امــروز زيردريايي هــا در بحــث 
طبقه بنــدي بــه دو دســته مجهز به 
پيشران اتمي و پيشران ديزل الکتريک 
زيردريايي هاي  مي شوند.  تقسيم بندي 

اتمــي شــناورهاي بســيار پيچيده، 
گران قيمت و حساســي هستند که در 
حقيقت انتهاي فناوري زير ســطحي 
محسوب مي شوند؛ اما براي شروع کار 
در بخش زير سطحي به صورت بومي يا 
رسيدن به يک توان مناسب زيردريايي 
براي تأمين نيازهاي دفاعي، بسياري از 
کشورها اصوالً به زيردريايي اتمي نيازی 
نداشته و با ترکيب زيردريايي هاي ديزل 
الکتريک و فناوري پيشران مستقل از 
هوا توان بسيار خوبي در اين بخش به 

دست آورده اند.
نيروي دريايي يک نيروي راهبردي 
است و نقش مهمي در بازدارندگي فعال 
که رويکرد اصلــي در دکترين دفاعي 
کشور است، ايفا مي کند؛ به همين دليل، 
يکي از اولويت هاي صنعت دفاعي کشور 
بوده و در برنامه چهار ساله وزارت دفاع 
قابليت هاي  ارتقاي  در دولت دوازدهم 
راهبردي نيروي دريايي منظور شــده 
و در ايــن چارچــوب گام هاي مؤثري 
برداشته شده است. زيردريايي »فاتح« 
از آن جمله است که اين روزها تحويل 
نيروي دريايي پرافتخار ارتش جمهوري 

اسالمي ايران شده است.
در دوران پهلوي ايران از داشتن 
هر گونه زيردريايــي محروم بود. طي 
ســال هاي اخير، جمهوري اســالمي 
ايــران تالش ها و دســتاوردهاي مهم 
و قابــل تقديري در حــوزه طراحي و 
توليد زيردريايي هــاي ديزل الکتريک 
داشته است. نخستين زيردريايي هايي 
که وارد ناوگان نيــروي دريايي ارتش 
شــد، در ســال ۱۳7۰ شمسي و پس 
از پايان جنگ تحميلي با خريد ســه 
فروند زيردريايي کالس »کيلو« ساخت 
شوروي و با نام هاي نوح، طارق و يونس 
بود؛ اما عمق کم خليج فارس که سبب 
مي شود زيردريايي هاي سنگين در آن 

امکان مانور قابل توجه و حضور نداشته 
باشند، جمهوري اســالمي ايران را به 
ســمت طراحي و توليد شناورهاي زير 
سطحي با ابعاد مناسب اين دريا سوق 
داد که نتيجه آن طراحي و افتتاح خط 
توليــد زيردريايي هاي کالس غدير در 

شهريور ماه سال ۱۳8۵ بود.
زيردريايــي غدير بــا وزن ۱۲۰ 
تن نخســتين گام ايران بــراي توليد 
شناورهاي زير ســطحي بود و پس از 
آن طراحي زيردريايي فاتح با تناژ بيش 
از ۵۰۰ تن در دســتور کار قرار گرفت. 
هرچند هم اکنون نيز طرح هايي، مانند 
زيردريايي بعثت بــا وزن ۱۳۰۰ تن و 
طرحــي ديگر براي توليــد زيردريايي 
بــا وزن ۳۲۰۰ تن نيز در دســتور کار 

نيروهاي مسلح قرار دارد.
از  غدير  زيردريايي هــاي کالس 
نظــر حجم و اندازه به گونه اي طراحي 
شده است که قابليت حضور در آب هاي 
کم عمق ساحلي را دارد و مي تواند در 
راســتاي حفظ و حراســت از آب هاي 
سرزميني تا مناطق حوزه انحصاري و 
اقتصادي وظيفه خود را به نحو مطلوبي 
انجــام دهد؛ به هميــن دليل در تمام 
ســاحل ممتد خليج فارس، همچنين 
دريــاي عمان و ســواحل مکران اين 
زيردريايي هــا به صورت شــبانه روزي 
حضور دارند و فضاي زير آب و ســطح 
آب را به طور ۲۴ ساعته رصد مي کنند. 
غدير  زيردريايي هاي کالس  همچنين 
به واسطه حمل انواع تسليحات جنگي 
در حوزه آفندي مي توانند دشمن را در 
يک نبرد ناهمتراز غافلگير کنند؛ افزون 
بر اين، زيردريايي های مذکور مي توانند 
تعداد زيادي مين را با خود حمل کنند 
و در آبراه ها و تنگه هايي که شناور هاي 
دشــمن تردد مي کند، حضور يافته و 

اقدام به مين ريزي کنند.

زيردريايــي غدير شــماره 9۵۵ 
بــا قدرت حمــل موشــک هاي کروز 
زيرسطحي، اثرات اســتراتژيک بسيار 
بااليي دارد. ايــن زيردريايي مجهز به 
موشک زيرســطح به ســطح شده و 
قــدرت تخريب و انهدام اژدر والفجري 
که در زيردريايــي غدير به کار گرفته 
شده، با شش موشــک کروز سطح به 
ســطح برابري مي کند و مي تواند يک 
شناور هزار تُني را در کمتر از ۱۰ ثانيه 

به اعماق دريا ببرد.
زيردريايي غدير به خوبي مي تواند 
در کف دريا بنشيند و با »سونار« فضاي 
اطراف خود را شناســايي کند. سامانه 
مديريت نبرد از ســوی سازمان صنايع 
دريايي بــر روي اين زيردريايي تعبيه 
شده که شناور با توجه به سرعت، سمت 
و مسير آن در اين سامانه شبيه سازي 
مي شود و بهترين موقعيت زيردريايي 
را براي شــليک اژدر يا موشک نشان 

مي دهد.
زيردريايــي غدير که بدنه آن در 
صنايع فوالد آلياژي کشور توليد شده، 
از سامانه جنگال بســيار پيشرفته اي 
نيز بهره مي گيرد و تلســکوپي که در 
زيردريايــي غدير به کارگيري شــده، 
جــزء جديدتريــن و پيشــرفته ترين 
تلســکوپ هايي اســت کــه در جهان 

استفاده شده است.
در مهــر ماه ســال ۱۳9۰ براي 
نخستين بار خبري از ساخت زيردريايي 
فاتح بــه منظور حفاظــت از آب هاي 
ســرزميني و به کارگيــري در ناوگان 
جنوب نيروي دريايي ارتش منتشــر 
شــد. زيردريايي فاتح که اين روزها به 
طور رســمی به ناوگان نيروي دريايي 
ارتش ملحق شد، با تناژ سطحي بيش از 
۵۰۰ تن، از جمله زيردريايي هاي کالس 
متوسط جمهوري اسالمي ايران خواهد 

بود کــه فاصله ميــان زيردريايي هاي 
کالس غديــر و کيلو را پر خواهد کرد 
و در صــورت توليد نهايي زيردريايي با 
تناژ ۱۳۰۰ تن و ۳۲۰۰ تن، جمهوري 
اســالمي ايران صاحب فناوری ساخت 
شــناورهاي زير سطحي در کالس ها و 

تناژهاي گوناگون خواهد بود.
فاتح جديدترين دستاورد دفاعي 
جمهوري اســالمي ايران است که در 
ســاخت آن بيش از ۴۱۲ هزار قطعه 
با دستيابي و بومي ســازي 7۶ عنوان 
فناوري روز دنيا اســتفاده شده است و 
ســاخت آن حاصل بيش از ۴ ميليون 
و ۲۰۰ هــزار نفر ســاعت کار و تالش 
متخصصــان صنايع دفاعي کشــور با 
همکاري ۵۰۰ شبکه همکار شامل ۴8 
مرکز طراحي، ۱۲۰ مرکز صنعتي، 8۰ 
شرکت دانش بنيان، ۵7 مرکز دانشگاهي 
و ۱9۵ مرکز پژوهشــي کشــور است. 
برخورداري از سامانه هاي شليک موشک 
زيرسطحي به سطح، پرتابگر اژدر، سونار 
پيشرفته، رانش الکتريکي، مديريت نبرد 
ترکيبي، جنگ الکترونيک و مخابرات 
از ديگــر ويژگي هاي  امن يکپارچــه 
زيردريايي فاتح است. فاتح با وزن ۵9۳ 
تــن در زير آب، ســرعتي معادل ۲۶ 
کيلومتر بر ساعت در زير سطح خواهد 
داشــت و بر روي سطح نيز سرعت آن 
بــه ۱۱ نات )۲۰ کيلومتر بر ســاعت( 

خواهد رسيد.
اما شــايد مهم ترين ويژگي فاتح 
را بتوان تجهيز آن به سامانه شليک و 
هدايت موشک هاي کروز زير سطحي 
به سطح برشمرد. اين قابليت نخستين 
بار بر روي زيردريايي هاي کالس غدير 
نيروي دريايي ارتش عملياتي شد و به 
گفته رئيس سازمان صنايع دريايي کليه 
غديرهاي توليد شــده در حال تسليح 
به سامانه شليک موشک زير سطح به 

سطح هستند.
در بحث تســليحات افــزون بر 
موشــک هاي کروز، زيردريايي فاتح از 
چهار اژدرافکن، هشــت مين دريايي 
و دو اژدر رزرو برخــوردار اســت کــه 
تعداد چهار اژدرافکن ســرعت شليک 
مناسبي براي فاتح به ارمغان مي آورد. 
اين شناور زير سطحي همچنين توان 
۳۵ روز دريانوردي و ماندگاري در دريا 
را دارد. زيردريايي فاتح به گفته معاون 
هماهنگ کننــده نيروي دريايي ارتش 
پــس از الحاق به ناوگان جنوب نداجا، 
براي اجراي مأموريت در درياي عمان 

به کار گرفته خواهد شد.

بررسي سیر تحول صنعت ساخت زیردریایي در جمهوري اسالمي ایران

عمقخلیجفارسدرکنترلغدیروفاتح
رویش

اصحاب انقالب ـ 38
مدرسه حقاني با برنامه ریزي شهید بهشتي

 سید مهدی حسینی/  پس از ماجراي ۱۵ خرداد و دستگيري و تبعيد امام 
خميني)ره(، بار ديگر اصالح آموزش حوزه ها در دســتور کار ياران امام)ره( و نهضت 
ايشان قرار گرفت. يکي از شاخص ترين آنها تشکيالت برنامه ريزي شده مدرسه حقاني 
بود که در مديريت آن ســه چهره شــاخص و سرشناس از ياران امام)ره( ايفاي نقش 
کردند؛ حضراتي، مانند آقايان شــهيد دکتر بهشــتي، آيت اهلل جنتي و شهيد آيت اهلل 
قدوســي، البته هر يک عهده دار مسئوليتي شده بودند که در اين مبحث فعاليت هاي 

شهيد بهشتي بيان می شود.
مهم ترين نقش شهيد بهشتی در برنامه ريزي کالن کار بود که با توجه به قدرت 
فکري باالي وی، کار با قوت آغاز شــد و وی پايه و اســاس را خيلي خوب و مستحکم 
ريخت. به واقع، طرح و برنامه ريزي مدرســه حقانــي را از بنيان محکم بنا کرد؛ برای 
نمونه، ايشان تنظيم اساسنامه، تقسيم کار و برنامه آموزشی را طي چهار دوره در ۱۶ 

سال تعريف کرد.
شهيد بهشتي براي انجام کار و تنظيم برنامه  تجربه داشت؛ چون سال ها در چندين 
مدرســه مشغول به فعاليت بود و مراکز آموزشي  گوناگونی را تأسيس کرده بود؛ برای 
نمونه، در ســال ۱۳۳۳ دبيرستان دين و دانش را تأسيس کرده بود و پيش از آن هم 
معلم رسمي آموزش و پرورش بود. وی در سال ۱۳۳۰ در دبيرستان حکيم نظامي زبان 
انگليسي تدريس کرده بود، بنابراين در عرصه تعليم و تربيت و آموزش صاحب تجربه 
بود و به خوبي کمبودها و آسيب ها و نقاط ضعف ها را می شناخت و در فکر اصالح يا 

ساختار جديد نظام آموزشي طالب حوزه هاي علميه بود. 
او به جد با بي نظمي، بي برنامگي، تنبلي و تن آسايي، حجره نشيني طلبه هاي علوم 
ديني مخالف بود و با اين تجربه ها به نتيجه رسيده بود که الزاماً بايد به رأي و نظر طالب 
مدارس احترام گذاشت و اگر منطقي بود، مي پذيرفت و اگر طلبه ای نظر مخالف با آراي 
استادان داشت، به دليل منطقي و عقالني بودنش مي پذيرفت. او سعي مي کرد با تک تک 
يا دو و سه نفر از طالب در زمينه های گوناگون مشورت کند و بر اساس نتيجه حاصل از 
آن مشورت براي سال ديگر برنامه ريزي کند. البته شهيد بهشتی اين برنامه را بر روي 
چند نفر از طالب به طور آزمايشي اجرا می کرد و سپس در مدرسه به اجرا درمی آورد. 
به قول نويسندگان کتاب تاريخ شفاهي مدرسه حقاني، »آيت اهلل بهشتي درصدد 
تربيت طلبه اي »آگاهي دهنده« بود نه »مصرف کننده آگاهي هاي اسالمي«. به باور او 
طلبه  براي وارد شــدن به بحر مواج سنت، افزون بر علوم ديني رايج، به علوم ديگري 
نيز نياز دارد که برخي از آنها در گذشته در حوزه ها و مدارس ديني مسلمانان تدريس 
مي شده و برخي ديگر نيز رهاورد غرب است. علوم طبيعي، مانند شيمي، فيزيک طبيعي 
در حد متعارف، دين شناسي و تاريخ اديان، اقتصاد، جامعه شناسي، فلسفه غرب، ادبيات 
فارســي و زبان انگليسي از علوم نويني است که آيت اهلل بهشتي و همکارانش به طور 
حساب شده در برنامه هاي درسي طالب گنجاندند. وی نه تنها تعارضي بين علوم طبيعي 
و شريعت نمي ديد؛ بلکه معتقد بود: »همه اينها براي رفتن به سراغ کتاب و سنت مقدمه 

هستند، براي استفاده درست و کامل از کتاب ها و سنت به اين رشته ها نياز است.«
شــهيد بهشــتي و افراد همراه و همکارانش که در برنامه ريزي مدرسه مشارکت 
داشــتند، به دنبال افراد شايسته بودند و هيچ اصراري نداشتند که استادان را الزاماً از 
حوزه تعيين کنند. به تناســب براي هر درسی اســتاد بهتر يا بهترين استاد را به کار 
مي گرفتند. دانش، تقوي و تعهد از شرايط الزم براي انتخاب يک استاد بود؛ اما يک شرط 
اساسي ديگر نيز براي استفاده از استاد اين بود که ديدگاه وی با انديشه هاي امام)ره( 
در تعارض نباشد، حتي بعضي وقت ها مي شد که استادي در حوزه بسيار مشهور بود؛ 
اما برای تدريس به مدرسه حقاني دعوت نمي شد! وقتي طلبه ها اصرار مي کردند که آقا 
شما چرا فالن استاد را به مدرسه دعوت نمي کنيد؟! شهيد بهشتي می گفت که ما يکي 
از شرايط الزم براي استادي در مدرسه را هماهنگي فکري با انديشه امام)ره( مي دانيم 
و کســي که با فکر و انديشه امام)ره( هماهنگ نباشد، ولو اينکه مالترين استاد حوزه 
باشد، به هيچ وجه حاضر نيستيم وی را به مدرسه دعوت کنيم. اين روش کار پس از 
پيروزي انقالب جواب داد؛ به گونه ای که بسياري از کادر دستگاه قضايي و حقوقي از 

فارغ التحصيالن و تربيت يافتگان همين مدرسه بودند.

روایت یاران
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 مصطفي موحــد/ اســتعمار فرانو، به 
روش هايي گفته مي شود که پس از دوران استعمار 
کهن و استعمار نو، براي تسلط اقتصادي و سياسي 
بر کشــورها و بهره گرفتن از آنهــا به کار گرفته 
مي شود. در ايّام پاياني دوران استعمارنو، جنبش هاي 
اســتقالل طلبانه به اوج خود رسيده بود و خروج از 
ســيطره اروپاي تضعيف شده را مي طلبيد. در اين 
وضعيت اعتراض به ظلمي که در طول ده ها ســال 
بر مردمان ديگر قاّره ها شــده و ثروتي که به تاراج 

رفته بود، فراگير شد. 
نويسنده کتاب »ميراث خوار استعمار« در شرح 
حال اين زمانه مي نويسد: »اينک ملت هاي جهان 
سوم با چشمان باز جريان انتقال نامشروع ثروت ها 
را از مناطق توسعه نيافته به مناطق توسعه يافته نظاره 
مي کننــد و براي منع اين غارت ها و حفظ منابع و 
منافع خود به پا خاسته اند. اين بيداري موجب شده 
اســت امپرياليسم هاي غربي تغيير صورت بدهند، 
البته، نه تغيير سيرت. استقالل دادن به مستعمرات 
با حفظ روابط اســتعماري عبارت از همين تغيير 
صورت کذايی است. اما اين تغيير صورت نه سطح 
زندگي مردم جهان سوم را باالتر برده و نه اقتصاد 
آسيب پذير آنها را از صورت ناقص و يک پايه و توليد 

واحد خارج نموده است.«
پس از جنــگ جهاني دّوم، کوشــش هايي 
همه جانبه به شيوه هاي اســتعماري برای توسعه 
کشورهاي تازه استقالل يافته صورت گرفت. چنين 
کوشش هايي، عموماً از جانب دو قطب سازمان يافته 
و شناخته شــده جهاني، يعني ليبراليسم غربي و 
مارکسيسم يا سوسياليســم صورت گرفته است. 
مناظره بين اين دو قطب اغلب بر اساس برتري هاي 
ايدئولوژيک و مالحظات اســتراتژيک در چرخش 
اســت که از ماهّيت دوقطبي بودن سياست جهان 
ناشي مي شود. ايدئولوژِي هر دو قطب، خدشه پذير 
و در نهايت بي اعتبار است. خدشه پذير است، از اين 
نظر که هدف غايي مملو از شــيفتگي پرفسونش، 
تصّرف ماّده اســت؛ بي اعتبار است، به لحاظ اينکه 
معتقد اســت راه حّل واقعي مسئله جهان سوم در 
تکــرار و پيروي از تجربّيات حاصل از امر توســعه 

در خود آن نهفته است. در زمينه تاريخي، ماهّيت 
واقعي و قلمرو خارجي کشورهاي جهان سوم، که 
همگي چهره هاي واحد دارند، به درســتي تحقيق 

نشده است. 
پس از دو جنگ جهاني، براي تقسيم مجدد 
جهان بين کشــورهايي که امپراتوري داشــتند و 
کشــورهايي که به آنها چشم طمع دوخته بودند، 
ورق هاي بازي از نو تقسيم شد. اروپاي از رمق افتاده 
۱9۴۵، اعم از اروپاي فاتحــان و اروپاي مغلوبان، 
برتري خود را به ســود اياالت متحده که در جنگ 
برايش منبع ثروت اندوزي شده بود، از دست داد و 
به اين ترتيب اياالت متحده، از نظر اقتصادي بعد از 
پايان جنگ جهاني دوم و از نظر سياسي و نظامي 
بعد از فروپاشــي نظام شوروي در ۱99۰، صاحب 

اختيار جهان شد.
»نظم نوين جهاني« که رؤياي رهبران آمريکا 
شده اســت، نامي ديگر براي سلطه جهاني اياالت 
متحده اســت. »حق مداخله« نام جديد استعمار 

است.
قدرت هاي استعماري، سرانجام به اختيار يا به 
اجبار بر آن شدند که هر چند به ظاهر با استقالل 
اکثر مستملکات ســابق خود موافق باشند؛ با اين 
همه در صدد برآمدند به هر تمهيد، سلطه خود را 

به معناي سّنتي کلمه بر سرزمين هايي که وسعت 
و جمعيت چنداني نداشتند، همچنان اعمال کنند. 
براي نمونه دولت فرانسه قلمروهايي از اين دست 
را هنــوز تحت قيموميت خود دارد و آنها را به دو 
صورت اســتان ها و سرزمين هاي ماوراء درياها، به 
لحاظ حقوقي بخشــي از خاک فرانسه مي شناسد؛ 
اما فرانسه در اين ماجرا تنها نيست. بر اساس اعالم 
سازمان ملل متحد، ۱9 سرزمين در سال ۱989، 
»غير خودمختار« شمرده مي شده اند؛ پس استعداد 
احراز استقالل را داشته اند. از اين ميان ۱۰ سرزمين 
در قيموميت انگليس بوده اند و چهار سرزمين در 

اختيار اياالت متحده آمريکا قرار داشتند.
به واقع جنگ جهاني دوم، روابط اقتصادي و 
سياسي کشورهاي پيشرفته صنعتي را با کشورهاي 
پس افتاده غيرصنعتي بر بنياد ديگري جز استعمار 
آشــکار، بنا نهاد. پس از اين جنــگ، نظام کهنه 
اســتعماري جاي خود را بــه نظام ديگري داد که 
با نيازمندي هاي نوع ديگري از امپرياليسم بيشتر 

توافق داشت.
در اين دوران، از يک سو تالش ملّت ها براي 
بهتر زيستن و از سوي ديگر هجوم اقتصاد غول آساي 
اياالت متحده آمريکا به بازارهاي کار و مصرف مواد 
اوليه اي که در حصار اســتعمار محصور شده بود، 

ايجاب مي کرد امپرياليســم هاي استعماري، شيوه 
ديگــري را براي »حفظ منافع خود« برگزينند که 
مانند شيوه آشکار استعمار، چشمگير نباشد. آمريکا 
تصميم داشت استعمارگران اروپايي را از مستعمرات 
و نيمه مستعمرات بيرون بريزد و رشته هاي اسارت 
مالي را به دســت و پاي ملّت هــا ببندد؛ البّته اين 
رشــته هاي مالي ناپيدا در نظر اول بيش از سلطه 

نظامي استعمار، مطلوب واقع مي شد.
وقتي اســتعمار، تحت رهبري اياالت متحده 
يکپارچه شــد، »نظم نويــن جهاني« چيزي نبود 
جز ادامه بي نظمي ســابق؛ امــا از اين پس به نام 
»ليبراليســم اقتصادي توتاليتر« اعالم حضور کرد 
که سلطه و کشــتار جهان را با استفاده از وسايل 

اقتصادي، کارآتر مي کرد.
رشد اقتصاد »سرمايه داري« و صدور سرمايه 
براي بهره بــرداري از منابع ســرزمين هاي ديگر، 
روابط اقتصادي کشــورهاي صنعتي استثمارگر را 
با کشــورهاي کوچــک وارد مرحله جديدی کرد؛ 
به اين ترتيب که کشــورهاي صنعتي، از راه صدور 
سرمايه و مکانيسم جهاني قيمت ها و داد و ستد مواد 
خام با کاالهاي ساخته شده و فشارهاي سياسي و 
اقتصادي، از کشورهاي کم رشد بهره کشي مي کنند 
و اين رابطه عنوان »استعمار فرانو«  به خود گرفته 
است و بسياري از ملّت هاي کوچک و تازه آزاد شده 
را عليه اين نوع رابطه سياسي و اقتصادي برانگيخته 
است. روش استعماري نو سبب مي شود کشورهاي 
ضعيــف در حقيقت با وجود اســتقالل سياســي 
ظاهري، همچنان در مراحل اوليه  رشد اقتصادي در 
جا بزنند، يا حّتي عقب بروند و در مقابل، کشورهاي 
پيشرفته از بهره برداري منابع آنها و از راه داد و ستد 

اقتصادي سودهاي کالنی به دست آورند. 
رواج اين اصطالح )استعمار فرانو( به خصوص 
از زمان »کنفرانس باندونگ« )آوريل ۱9۵۵( آغاز 
شــد. در اين کنفرانس ســوکارنو، رئيس جمهور 
اندونزي، به نوعي از استعمار اشاره کرد که در لباس 
جديد و از راه نظارت و چيرگي اقتصادي و فرهنگي 
جمعي  و همدست، همان هدف هاي استعمار کهن 

را دنبال مي کند.

استعمار »فرانو« و غارت جهان
در آیینه تاریخ
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خاتمــی   سیدحســین 
خوانساری/  خداوند در آيه 97 سوره 
نحل می فرمايد: »َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن 
َذَکٍر أَْو أُنْثي  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحياًه 
َطيَِّبًه...«؛ هر کس  از مرد يا زن  کاری 
شايسته کند و با ايمان باشد، قطعاً او 
را به حياتی پاک زنده خواهيم داشت... 
. عمل صالح از کسی پذيرفته است که 
ايمان دارد. عمل صالح انجام حالل و 
ترک محرمات است. به عبارتی، عمل 
صالح انجام دادن فعلی است که مورد 
رضايت خداوند باشد. حيات انسان اگر 
در راه رضايت خداوند باشد، می شود 
حيات طيبه. حيات طيبه هم پاک است 
و هم پاک کننده. کسی می تواند خود 
و ديگران را پاک کند و زندگی پاک را 
به ارمغان آورد که ايمان داشته باشد 
و عمل صالح انجام دهد؛ اّما اين ايمان 
و عمل صالــح در يک فضای تربيتی 
اســالمی و اخالقی امکان پذير است. 
در واقع، اگر تربيت دينی بر روی افراد 
صورت گيرد و آنها را مؤمن بار بياورد، 
عمل صالح صورت می گيرد و ورود به 
حيات طيبه ممکن می شود.مهمترين 
فضای تربيتی خانواده است که فرزندی 
مؤمن و اهل عمل صالح در آن تربيت 
می شــود، نه تنها فرزند را در حيات 
طيبه وارد می کند، بلکه همه آحاد بشر 
را به يک زندگی پاک دعوت می کند.

 پدران و مادران شهدا به مثابه 
نمونه عينی اين تربيت، نشان داده اند 
که می توان با يک تربيت اســالمی و 
اخالقــی بنيان های فکری و اعتقادی 
فرزندان را مســتحکم و استوار کرد و 
آنها را به سمت انجام عمل صالح جهت 
داد و حياتــی پاک را رقم زد. حياتی 
که برای ديگر ابنای بشر رفاه، آسايش، 
امنيت، آزادی، روشــنی و شادمانی 
می آورد. مادران شــهدا سنبل تربيت 
الهی در جهان هســتند و مادر همه 
آزادگان و آزادانديشــان و عباِد صالح 
خدا. مقام مادر با مادران شهدا و مقام 
پدر با پدران شهدا شناخته می شود؛ 
مقامی دست يافتنی برای همه پدران 
و مادران. جايگاه تربيتی ايشان آنقدر 
رفيع اســت که می توان آنها را معلم 
انســان های الهی دانست و آنها را به 
مثابه الگو برای همه انسان های جهان 

معرفی کرد.

مادران و معلمان بشر مرحوم آيت اهلل بهاءالدينی می گويد: اگر همه دنيا را داشته باشيم و آن را صرف کنيم که با دستگاه خدا آشنا شويم، می ارزد و بهای کمی پرداخته ايم. 
حال بياييم با خودسازی به خدا نزديک شويم. ما به اين فرموده مولی علی)ع( بحمداهلل تا اندازه ای رسيده ايم و لمس کرده ايم: »ما رأيت شيئاً اال و رأيت اهلل 

قبله و بعده و معه«.

 راه آشنا شدن 
با خدا

سراج

 هرم بن حیان ـ ۲
زیر باران رحمت الهی

در دوران حکومت خليفه ثانی، هرم دربار ايران، حضور داشت. او در نبرد با سپاه 
هرمزان ايرانی، فرماندهی گروهی را برعهده داشت. از ويژگی های او اين بود که به 
خرما عالقه خاصی داشت و اين موضوع سبب شده بود که وی و سپاهش بتوانند در 
اين جنگ دوام بياورند. يکی از مردم عبدالقيس به نام صحار می گويد: »کيسه های 
خرمــا پيش هرم بن حيان بردم، در حالی که مابين دلوث و دجيل بود )شــهرهايی 
نزديک اهواز( که به خرما عالقه داشت و بيشتر توشه او خرما بود و هرگاه توشه وی 
تمام می شد، هنگام حرکت، برای توشه گيری او کيسه ها را مجدداً پر می کردند که 
او نيز آنها را  تحويل می گرفت و در دشت و کوه هر کجا بود می خورد و به ديگران 
می خورانيد. با اين اوضاع وی توانست با سپاهش جلوی هرمزان را در اهواز بگيرد و 
توانست با صلح و بدون خونريزی منطقه را از چنگ هرمزان و يارانش درآورد؛ چرا که 
سپاه مقابل به دليل ضعف بدنی و قوای جسمی يارای مقابله با سپاه اسالم را نداشتند.«
بعــد از اين جنگ، ابن عامر از نظاميان مشــهور آن زمان، هرم را با يارانش به 
تعقيب يزدگرد پادشــاه ايران فرستاد. آنان از طرف اصفهان به ميمند کرمان رفتند 
تا يزدگرد را دستگير کنند؛ اما نتوانستند و موفق به اين کار نشدند؛ چرا که به برف 
و سرمای شديد برخورد کردند و چون با اوضاع جوی و جغرافيايی منطقه آشنايی 
نداشــتند، بسياری از يارانش هالک شــدند. با پيروزی اسالم، خليفه، هرم را والی 

برخی مناطق ايران کرد.
او چندين فتوحات داشــته اســت که از جمله آن فتح دژ ستوج و قلعه شبير 

است که همه آنان را بدون خونريزی فتح کرد.
او در فتح منطقه جور به عنوان فرمانده مقدمه سپاه در اين جنگ حضور داشت.

در دوران حکومت عثمان، وی به عنوان والی فارس و حاصر )که بوشهر امروزی 
را شامل می شود( به اين منطقه رفت. وی در سال ۲۶ هجری به دستور عثمان بن 
ابی عاص، امير بحرين، به قلعه بجره حمله و آن را فتح کرد. در اين فتح، او فرماندهی 

قوم عبدالقيس را برعهده داشت.
در زمانی که مردم عليه عثمان دست به شورش زدند، او از جمله کسانی بود 

که از عثمان حمايت کرد و به نفع او سخنرانی کرد.
رجال کشی، نام وی را به همراه اويس قرنی و عامربن عبدالقيس آورده و گفته 
اســت که اينان از ياران امام هستند. او از کسانی به شمار می رود که واليت امام را 

پذيرفت و فريب حربه های دشمن را نخورد.
وقتی زمان مرگ او فرارسيد، به او گفتند که وصيت کند. او گفت: »نمی دانم 
چه وصيتی کنم، اما پس از مرگم زره مرا بفروشيد و وام مرا بپردازيد. اگر کافی نبود 
اسبم را هم بفروشيد و اگر کافی نبود غالم مرا بفروشيد و شما را وصيت می کنم به 
خواندن آيه های آخر سوره نحل، از آنجا که می فرمايد؛ با حکمت و اندرز پسنديده 
به راه پروردگارت فراخوان تا آنجا که می فرمايد؛ همانا که خداوند همراه آنانی است 

که پرهيزکارند و آنانی که هم ايشان نيکوکارانند.« 
درباره مرگ او ميان مورخان اختالف است. ابن سعد در کتاب خود می نويسد وی 
در يکی از جنگ های تابستانی خود و به روز بسيار گرمی درگذشت. چون خاک سپاری 
او تمام شد، ابری پيدا شد و چندان باران بر گور او باريد که خيس و سيراب شد و 

قطره ای باران بر جای ديگر نريخت و سپس ابر از ميان رفت.
عالمه امينی در الغدير خود نوع مرگ هرم را به همين شــکل بيان می کند و 
قائل اســت که وی در دوران عثمان وفات يافته اســت که چنانکه بيان شد، اشتباه 
اســت. برخی قائلند وی در ســال ۴9 وفات يافته است. گفته شده است که وی در 

نبرد قادسيه کشته شده است.

آیینه خواص

اميرمؤمنــان امام علی)ع( در نامه 
۳۱ نهج البالغه به فرزندش می نويســد: 
فرزندم در حمايت از حق، خودت را به 
زحمت بينداز و نسبت به آن بی تفاوت 
و ســاکت نباش و خداوند اين را از شما 
می خواهد و خداوند اجر و مزد کســانی 
که غيرت دينی دارند و از دين حمايت 
می کننــد را می پردازد. کســی که در 
حمايــت از حق، خــود را به زحمت و 
دشــواری می اندازد، هيــچ گاه متضرر 
نخواهد شــد؛ چــرا که با اينــکار وارد 
معامله با خدا می شود و معامله با خداوند 
برخالف معامالت دنيايی که سود بين هر 
دو طرف معامله تقسيم می شود، خداوند 
هيچ احتياجی به مال، جان و داشته های 
ما ندارد و فقط می خواهد به ما پاداش و 

سود عنايت کند.
خداوند در آيه شــريفه 8۴ سوره 
مائده می فرمايد: »َو َما لََنا اَل نُْؤِمُن بِاهللِ 
َو َما َجاَءنَا ِمَن الَْحقِّ َو نَْطَمُع أَْن يُْدِخلََنا 
الِِحيَن«؛ و برای ما چه  َُّنا َمَع الَْقْوِم الصَّ َرب
]عذری[ است که به خدا و آنچه از حق 
به ما رسيده است، ايمان نياوريم و حال 
آنکه چشم داريم که پروردگارمان ما را 
با گروه شايستگان ]به بهشت[ درآورد. 
برخی توقع دارند ايمان نياورند، خودشان 
را در حمايت از دين به زحمت نيندازند 
و هيــچ کاری انجام ندهند، اما در عين 
حــال انتظــار دارند خداونــد آنها را با 
شايســته ترين بندگان خود هم سطح و 
هم رديف قرار دهد و هر چه به بندگان 
شايســته می دهد، به آنهــا نيز عنايت 
کنــد. امام علــی )ع( در ادامه نامه ۳۱ 
ْه فِی الّدين«؛ يعنی در  می فرمايند: »تََفقَّ
دين تفقه کن و سطحی نگر نباش. صرفاً 
ظاهر دين را نبينيم و برای رســيدن به 
اين معنا الزم اســت انســان مجاهدت 
علمی داشته باشــد تا به فهم درستی 
از دين برســد. فهم علمی تنها مستلزم 
داشتن هوش، ذکاوت، حافظه و استعداد 
فکری نيست، بلکه استعداد تزکيه و پاکی 
نيز الزم اســت تا انسان علوم دينی را با 

شيرينی و دقت بيشتری دريافت کند.

خداونــد در آيه 7۰ ســوره يس 
ا َو يَِحقَّ  می فرمايد: »لُِيْنِذَر َمْن َکاَن َحيًّ
الَْقْوُل َعلَی الَْکافِِريَن«؛ تا هر که را ]دلی[ 
زنده اســت، بيم دهــد و گفتار ]خدا[ 
درباره کافران محقق شــود. انذار قرآن 
بــر روی مردگان اثر نمی گذارد؛ آنهايی 
می توانند از قرآن و کالم رسول گرامی 
اســالم)ص( اثر بپذيرند که حی و زنده 
باشــند و دلی آماده داشــته باشند. در 
احاديث آمده اســت کــه در دين تفقه 
کنيد؛ چرا که اگر کســی در دين تفقه 
نکند، اعرابی محسوب می شود؛ اعرابی 
همان کســانی بودند که در بيرون شهر 
زندگی می کردند و گوش شان به معارف 
دين آشــنا نشده بود، يا تعصبات قومی 
و قبيله ای داشــتند و آمادگی پذيرش 

معارف دينی را نداشتند.
اعرابی ها همه جا بد نبودند، گاهی 
برخی از آنها آمادگی پذيرش کالم حق 
را داشــتند. خداوند در آيه ۱۴ ســوره 
حجرات می فرمايد: »َقالَِت اْلَْعَراُب آَمنَّا 
ا  ُقْل لَْم تُْؤِمُنوا َولَِکْن ُقولُوا أَْســلَْمَنا َو لَمَّ
يَْدُخــِل اْلِيَماُن فِي ُقُلوبُِکْم َوإِْن تُِطيُعوا 
اهللَ َو َرُســولَُه اَل يَلِْتُکــْم ِمــْن أَْعَمالُِکْم 
َشــْيًئا إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم«؛ ]برخی از[ 
باديه  نشينان گفتند ايمان آورديم، بگو 
ايمان نياورده ايد، ليکن بگوييد اســالم 
آورديم و هنوز در دل های شــما ايمان 
داخل نشده است و اگر خدا و پيامبر او 

را فرمــان بريد از ]ارزش[ کرده  هاي تان 
چيزی کم نمی  کند. خدا آمرزنده مهربان 
است. اين آيه شريفه نشان می دهد که 
انسان تنها با لفظ به ايمان نمی رسد؛ بلکه 
بايد در ميدان عمل، انديشه، فکر، اراده و 
تصميم نشان دهد که ايمان دارد و مؤمن 
است. الزمه تحقق اين مهم، هم نيازمند 
برخورداری از فهم دينی است و هم بايد 
خود را برای دين بــه زحمت انداخت. 
حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( ياران خود 
را در شب عاشــورا آزمودند و مشاهده 
کردند که آنها آمادگی دارند در حمايت از 
دين خود را به سختی و مشقت بيندازند، 
سپس در جمع آنها فرمودند، خداوند با 
نبوت رسول گرامی اسالم)ص( و انبيا)ع( 
ما را به کرامت رساند و ما را با شاگردی 
مکتب انبيا حکمت آموخت، به ما قرآن 
آموخت و ما نيــز برای حمايت از دين 
راهی مسير سخت کربال شده ايم. زمانی 
عليه بزرگان دينی ما نظير رهبر فرزانه 
انقالب، شهيد مطهری و شهيد بهشتی 
هجمه های بســياری صورت می گرفت؛ 
چرا که آنها به شبهات روز دينی پاسخ 
می دادند، در دفاع از دين سينه سپر کرده 
بودند و توطئه هــا را خنثی می کردند. 
زمانی که به اين بزرگان هجمه می شد، 
کســانی که از آنها حمايت می کردند، 
خيلی شــجاعت داشتند؛ چرا که آنقدر 
آنها متهم شــده بودند کــه در فضای 

جامعه حمايت از آنها را بســيار دشوار 
می کرد. برخــی می خواهند دين خرج 
شــخصيت آنها شود و حاضر نيستند از 
آبروی خودشان برای دين صرف کنند، 
آنها حاضر نيســتند خود را به سختی و 
مشقت بيندازند تا دين حفظ شود. خود 
را در خوف و خطر انداختن در حمايت 
از دين است و به همين خاطر است که 
پس از آن اميرالمؤمنين)ع( بر صبوری 
و پايداری در دين تأکيد می کنند. امام 
ْه فِی الّدين«؛  علی)ع( می فرمايند: »تََفقَّ
يعنی در دين تفقه کن و ســطحی نگر 
نباش. صرفاً ظاهر دين را نبينيم و برای 
رســيدن به اين معنا الزم است انسان 
مجاهدت علمی داشــته باشد تا به فهم 
درســتی از دين برسد. حضرت در اين 
َر  َصُبّ ْد نَْفَسَک الَتّ نامه می فرمايند: »َو َعِوّ
َعلَی الَْمْکــُروهِ«؛ خودت را عادت بده تا 
ناماليمات زندگی شکيبايی،  در مقابل 
پايداری و صبوری داشته باشی. »َو أَلِْجْئ 
نَْفَســَک فِي الُموِر ُکلَِّها إِلَی إِلَِهَک«؛ در 
زندگی خدا را پناهت قرار بده و به اين 
و آن نــگاه نکــن و دل نبند و وقتت را 
در دلبســتگی به غير صرف نکن و اگر 
اين گونه رفتار کردی، خداوند ديگران را 
نيز برای پيشبرد امور تو فعال می کند. 
خداوند فرمان به صبوری داده اســت و 
نشان داده شرط رستگاری صبوری است. 
نه تنها خودتان صابر باشيد؛ بلکه فرهنگ 

صبــر را به يکديگر منتقل و به صبوری 
دعــوت کنيد. خداوند در ســوره عصر 
تعيين می کند چه کســانی در خسران 
نيســتند و سرمايه های شان را از دست 
نمی دهند. کسانی که کارهای شايسته 
کرده و همديگر را به حق سفارش و به 
شکيبايی توصيه کرده اند خسران و زيان 
نمی بينند. اينکه خداوند در سوره عصر 
« و ســپس  می فرمايد؛ »َو تََواَصْوا بِالَْحقِّ
ْبِر« به معنای  می فرمايد؛ »َو تََواَصْوا بِالصَّ
آن است که هر کسی پای حق بايستد، 
فشارها بر او وارد خواهد شد، موانع سر 
راهــش قرار خواهنــد داد، مزاحمت ها 
برايش ايجاد خواهند کرد و بايد خودش 
را آماده کند. اگر با سرانجام حق کاری 
نداشــته باشيم، کســی هم با ما کاری 
ندارد، اما وقتی به حق بچسبيم و از آن 
حمايت کنيــم، مانند امام خمينی)ره( 
ســختی ها و مرارت های بسياری بر ما 
وارد می شــود که بايد آنهــا را تحمل 
کنيم. خداوند در آيه۱۵۳  ســوره بقره 
می فرمايد: »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا 
ابِِريَن«؛ ای  اَلۀِ إَِنّ اهللَ َمَع الَصّ ْبِر َوالَصّ بِالَصّ
اهل ايمان، در پيشرفت کار خود از صبر و 
مقاومت کمک گيريد و به ذکر خدا و نماز 
توّسل جوييد که خدا با صابران است. چه 
بشارت و دلگرمی باالتر از بشارت خداوند 
کــه می فرمايد من با صابران هســتم. 
خداوند در آيه ۱۰ سوره زمر می فرمايد: 
»ُقْل يَا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَُّکْم، لِلَِّذيَن 
نَْيا َحَسَنٌة، َو أَْرُض  أَْحَســُنوا فِي َهِذهِ الُدّ
ابُِروَن أَْجَرُهْم  ٌة، إِنََّما يَُوَفّی الَصّ اهللِ َواِســعَ
بَِغْيِر ِحَساٍب«؛ )ای رسول ما، از قول من 
به امت( بگــو ای بندگان من که ايمان 
آورده ايد، خداترس و پرهيزکار باشــيد 
که آنان که مّتقی و نيکوکارند )عالوه بر 
آخرت( در دنيا )هم( نصيب شان نيکويی 
و خوشی است و زمين خدا بسيار پهناور 
است )اگر در مکانی حفظ ايمان و تقوا 
مشکل شد به شهر و دياری ديگر رويد 
و به راه دين صبر پيشه کنيد که( البته 
صابــران به حد کامل و بدون حســاب 

پاداش داده خواهند شد.

ایمانبااندیشه،عملومشقتدرراهدینبهدستمیآید
گفتاری از آیت اهلل عابدینی

 دکتر مجید ابهري/ 
پرسش: تشویق کودکان چه 
آدابي دارد و براي آنکه تشــویق 
بیشترین آثار را داشته باشد باید 

چه کرد؟
پاسخ: انسان موجودي است که 
با تشــويق رشد می کند و گرايش های 
مثبــت او پررنگ تر مي شــود. درباره 
کودکان با توجه به طبقه بندي ســني 
آنها بايد ابزار تشويق را با دقت انتخاب 
و اجــرا کرد. در مرحله اول، تشــويق 
بايد متناســب با اندازه کار مثبت بوده 
و همزمان با آن انجــام پذيرد و نبايد 
تشــويق را به تعويق انداخت. در واقع، 
تشويق بايد متناسب با عملکرد کودک و 
در زمان مناسب انجام گيرد. دوم اينکه، 
تشويق مادي نبايد بسيار گران قيمت يا 

خيلي پيش پا افتاده باشد. 
ســوم اينکه، تشويق الزاماً مادي 
نيســت و در برابــر کــودکان گاهي 
تشويق هاي عاطفي،  مانند يک لبخند 
و اظهار رضايت ســبب خوشــحالي و 
او مي شود. همچنين تشويق  دلگرمي 
نبايد مشروط باشد؛ يعني بگوييم اگر 
فــالن کار را انجام بدهی، فالن جايزه 
را بــه تو مي دهم. بــراي کارهايي که 
در رديف وظايف کودک جا مي گيرد، 
يک بار تشــويق کافي است، وگرنه به 
صورت معامله و تجارت درمي آيد، مانند 
مسواک زدن،  انجام تکاليف، جمع آوري 
رختخواب يا مرتب کردن تخت خواب و 

همانند آن. 
برخــي والدين با تشــويق هاي 
بيجای خود موجب شــرطي شــدن 
کودکان می شــوند. کودکان زير شش 
ســال خيلي زود شــرطي مي شــوند 
و بــدون تشــويق هيــچ کاری انجام 
نمي دهند. بنابراين اندازه تشويق، زمان 
آن، کميت و ميزان آن در تأثير تشويق 
بسيار مهم است و نبايد کودکان را به 
تشــويق عادت داد. حتي مطرح کردن 
کار خــوب کودک در مقابل خانواده يا 
پدربزرگ و مادربزرگ مي تواند تشويق 

مناسبي باشد. 
»زندگــی« صبح  گــروه    
صادق آماده است تا پلی بین شما 
خوانندگان با مشاوران خبره و امین 
ایجاد کند. سؤاالت خود را از طریق 
سامانه پیامک 3000۹۹0033 برای 

ما ارسال کنید.

 ادب الهی: تربیت فرزند آداب تشویق کودکان
غالباً از محيط آموزشی، محيط سوم که 
محيط رفاقتی است، متولد می شود. بچه که 
به مدرسه می رود درِ محيطی به روی او باز 
می شود که محيط رفاقتی نام دارد. عجيب 
اين است که اين دو رفيق از نظر صفای باطن 
سريع هم افق هستند. شاگردها با هم پيوند 
می خورند چــه پيوندی؟ قوی ترين پيوندها 
که پيوند محبتی اســت. حضرت علی)ع( 
می فرمايند: »اصديق اقرب االقارب«. رفيقان 
انسان هستند. پيوند  نزديک ترين نزديکان 
حســبی و نسبی و سببی را ما هم به اقارب 

تعبير می کنيم؛ يعنی پيوند محبتی با رفيق قدرت برد و نقشــش حتی از پيوند 
نســبی و حتی با پدر و مادر هم بيشــتر است. در روايت ديگری از امام علی)ع(، 
حضرت می فرمايند: »االصدقاء نفس واحدۀ فی جسوم متفرقة«؛ رفقا يک روح در 
بدن های متعدد هستند. امام علی)ع( اينجا وحدت روحی را عجيب پيش می کشد؛ 
يعنی اين پيوند به قدری قوی است که يگانگی روحی می آورد. حاال گام به گام 
پيش می رويم. بچه روش ديداری، رفتاری و گفتاری را از رفيق می گيرد؛ اصاًل او 
ناخودآگاه می خواهد رفيقش را تربيت کند، تربيت از عناوين قصديه نيست. حتی 
دلش می خواهد لباســش هم مثل او باشد. اين بحث ها اصاًل تعارف ندارد. او هم 

قصد ندارد که به رفيقش بياموزد.
کتاب »ادب الهی« جلد سوم با موضوع تربيت فرزند به قلم حضرت آيت اهلل 

حاج آقا مجتبی تهرانی است.
ريشــه يابی دقيق مسائل مربوط به تربيت و جست وجوی بايسته های آن در 
عرصه های گوناگون زندگی و باالخره دادن دســتورها و رهنمودهای عملی برای 
رســيدن به مقام شايسته يک انســان با ايمان، در صفحه صفحه اين کتاب موج 
می زند. ايشان امور تربيتی را به ترتيب در چهار حوزه »خانواده«، »مراکز آموزشی«، 
»محيط های رفاقت و دوستی« و »محل کار و اشتغال« بررسی کرده اند و همانند 
ديگر موارد نگذاشته اند که نکته ای از نگاه موشکافانه مغفول بماند. مراحل تربيت 
کودک و اقتضائات هر مرحله، ابزار و روش های تربيت کردن و تربيت شدن، نقش 
حيا در تربيت و منوط نبودن آن به قصد و اراده و آثار تربيتی شغل و حرفه و نيز 
همکاران و مراجعان در شــکل گيری شخصيت انسان، از جمله محورهای بسيار 

مهم مباحث اين کتاب به شمار می آيد.

راه نرفته یار مهربان 

يکي  فرشــچي/  کبري   
بود يکي نبود و قصه  خاله سوســکه 
مهربان،  شــنگول و منگــول و حبه 
انگور و گرگ ناقال که به سزاي اعمال 
بدش مي رســد، قصه هاي هزار و يک 
شــب و خالصه حکايت هــاي زيبا و 
شنيدني مادربزرگ و پدربزرگ، يکي 
از زيباترين بخش هاي کودکي ما را به 
خود اختصاص داده است. قصه هايي 
که نه فقط ما را براي ساعاتي سرگرم 
مي کرد و از شيطنت هاي کودکانه مان 
مي کاست؛ بلکه به شکلي آرام و غير 
مستقيم به ما درس زندگي مي داد و 
در خالل شــنيدن مهرباني و خوبي 
قهرمان قصه يــاد مي گرفتيم خوبي 
کــردن مي تواند ما را نــزد ديگران 
محبوب کند و در عوض بدي کردن و 
بد بودن مسير زندگي مان را منحرف 
مي کنــد و روزي در يک جايي بايد 
تــاوان آن را بپردازيم. خالصه اينکه 
اگر کودکي داريد که برخي اختالالت 
رفتاري دارد و شــما بــراي رفع اين 
اختالالت به انواع روش هاي تشويقي 
يا تنبيهي فکر کرده ايد يا حتي برخي 
از اين روش ها را اجرا کرده ايد و نتيجه 
نگرفته ايد، بهتر است بدانيد قصه گويي 
براي کودک يکــي از کاربردي ترين 
روش هاي تربيتی است که آثار ماندگار 
و تأثيرگذاري دارد.  هنوز هم بسياري 
از ما ســبک روايت و قصه را دوست 
داريم؛ به همين دليل وقتي از هجوم 
روزمرگي ها خسته و کالفه مي شويم، 
به گوشه دنجی پناه مي بريم و رماني 
را باز مي کنيــم و صفحاتش را ورق 
مي زنيم يا دل به قصه هاي شب راديو 
مي سپاريم. قصه ها با تحريک تخيل 
انســان مي توانند دنيــاي ديگري را 
پيش روي آنان باز کنند؛  دنيايي که 
ما چه کودک و چه بزرگسال مي توانيم 
با قهرمان قصه همذات پنداري کنيم 
و با او همراه شــويم و تجربه هايي را 
بچشيم که در دنياي واقعي هيچ گاه 
امکان قرار گرفتن در چنين موقعيت ها 
و تجربه هايــي وجود ندارد؛ به همين 
دليل قصه ظرفيت تربيتي بااليي دارد 
و يکي از بهترين روش ها براي مديريت 
رفتارها و تأثيرگذاري بر روي اختالالت 

شخصيتي کودکان است.

نقش قصه ها 
در تکوین شخصیت کودک

داستان ها و قصه ها نقش بسيار 
مهمی در تکوين شــخصيت کودک 
دارند. از طريق قصه ها و داستان های 
خوب، کودک به بسياری از ارزش های 
اخالقی پی می برد. ايستادگي، شجاعت، 
مهرباني و نوع دوستی، اميد، طرفداری 
از حق و حقيقت و استقامت در مقابل 
زور و ستم ارزش هايی هستند که هسته 
مرکزی بسياری از قصه ها و داستان های 

بومي و کهن ما را تشکيل می دهند.
کودکان از طريق داســتان ها و 
افسانه ها با حقايق و تجربه های زندگی 
آشــنا می شوند. کودک شما در خالل 
قصه ها با شــخصيت اصلي و قهرمان 
داستان همراه مي شــود و از او تأثير 
مي پذيرد. در کنار تأثيرپذيری اخالق 
بچه هــا از قهرمانان قصه هــا با بيان 
داســتان و روايت قصه هاي گوناگون 
پدر و مادر عمــاًل تقويت قدرت فهم 
و بيان کودک شــان را افزايش  داده و 
با ايــن روش خالقيت آنها را پرورش 
مي دهند. والديني که از همان دوران 
کودکي فرزندان شان را با الاليي و قصه 
مي خوابانند، به زبان آموزي کودک نيز 
کمک بزرگی مي کنند. در واقع، قصه 
گفتن بــراي کودکان مي تواند موجب 
آموزش زبان و افزايش گنجينه واژگاني 

آنها شود. 

برخــی از مســائل کــودکان با 
مشــکالت عاطفی و رفتاری از ضعف 
آگاهی و بهره نبــردن از مهارت های 
الگوی کالمــی صحيح،  اجتماعــی، 
رفتارهای جامعه پسندانه، مهارت های 
ارتباطی و دوست يابی، مسئوليت پذيری 
و غيره ناشــی می شــود؛ آموزش اين 
مهارت ها به اين کودکان ممکن است تا 

حدودی از بروز اين مشکالت پيشگيری 
کند و يکي از بهترين راهکارها براي اين 
قبيل آموزش ها بهره گيري از قصه هاي 

مناسب است. 

تقویت قدرت کالمي کودک
بچه هايي کــه والديني قصه گو 
دارند، بر اثر افزايش لغات شــان بهتر 

صحبت مي کنند و اين بهتر ســخن 
گفتن يکي از کليدهاي اصلي موفقيت 
اســت که مي تواند در بزرگســالي و 
آينــده آنها را در ارتباط برقرار کردن 
با ديگران موفق تر کند و بســياري از 
موفقيت هاي بزرگ شغلي و تحصيلي 
در سايه همين توانايي برقراري ارتباط 
به دســت مي آيد. همچنــان که در 
همان دوران کودکي نيز قدرت سخن 
گفتن و مهارت های کالمی می تواند 
توانايی دانش آموزان را برای حل وفصل 
اختــالف بين فردی به صورت آرام و 

توأم با بحث و گفت وگو افزون کند.

پرورش تخیل
يکي از مهم ترين دستاوردهاي 
قصه و قصه گويي پــرورش تخيل و 
در نتيجه خالقيت کودکان اســت. 
کودکانــي با تخيل گســترده تر در 
بزرگسالي افرادي خالق تر و موفق تر 
خواهند بــود. به هميــن دليل هم 
در سراســر جهان تالش مي شود با 
بهره گيــري از قصه و تصويرســازي 
تخيل کــودکان را پــرورش دهند. 
بيان داســتان و نيز گوش فرا دادن 
بــه آن دانش آموزان را به بهره گيری 
از تخيالت شان تشويق می کند. اين 
تخيــل قوی می توانــد خودباوری و 
انگيزه هاي شــخصی را در کودکان 
افزايــش دهد؛ زيرا آنان خود را برای 

نيل به اميال و آرزوهای شان شايسته 
و توانا تصور می کنند.

افزون بر اينهــا، پرورش حس 
متوجه  کودک،  در  زيبايی شناســی 
کردن کودک به دنيايی که اطرافش 
را فرا گرفته، پرورش عادات مفيد در 
کودک، تشويق حس استقالل طلبی و 
خالقيت کودک هدف های اصلی طرح 

قصه های خوب برای کودکان است.

انتخاب قصه خوب 
بي ترديد، براي نيل به اهداف ذکر 
شده و بهره گيري از قصه براي اصالح 
اختالالت رفتــاري کودکان انتخاب 
قصه هاي مناسب و شيوه قصه گويي 
متناســب نيــز از اهميــت زيادي 
برخوردار است. بنابراين، اگر شما هم 
مي خواهيد از ظرفيت قصه گويي براي 
تربيت بهتر فرزندان تان به درســتي 
استفاده کنيد، بايد دانش خود را براي 
انتخاب قصه هاي مناسب و قصه گويي 

خوب بودن باال ببريد. 
ادبيــات کــودک و نوجوان در 
کشــور ما ادبيات غني و محتواهاي 
مناســبي را در بر مي گيرد. بسياري 
از قصه هــاي کهــن ايــران زمين و 
کتاب هايي، نظير داستان هاي کليله 
و دمنه هنوز هم براي نسل هاي تازه 
کودکان جذابيت دارند و با داشــتن 
پيام هاي اخالقي و تربيتي ارزنده در 
عين سرگرم کننده، مي توانند تأثيرات 
تربيتي ويژه اي را بــر روي کودکان 
داشته باشــند؛  تأثيرات عميقي که 
حتي والديــن و بزرگ ترها هم از آن 
بي نصيب نخواهنــد ماند. پس بهتر 
بي قراري  اســت وقتي کودک تــان 
مي کند و يکجا بند نمي شود يا حتي 
مواقعي که حس مي کنيد به نوعي با 
شرارت کودک تان مواجه شده ايد، به 
جاي آنکه او را پاي گوشي موبايل يا 
تبلت بنشــانيد يا به تنبيه و تهديد 
او روي بياوريــد، قصه هــاي جذاب 
و شــنيدني را فرا بگيريد و با زباني 
شيرين براي فرزندتان روايت کنيد تا 
معجزه قصه ها را در تربيت کودکي سر 
به راه متوجه شويد؛  همان معجزه ای 
که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها خوب 

بلدند!

داســتان ها  از طریق  کودکان 
تجربه های  و  حقایق  با  افسانه ها  و 
زندگی آشنا می شوند. کودک شما 
در خالل قصه ها با شخصیت اصلي و 
قهرمان داستان همراه مي شود و از او 
تأثیر مي پذیرد. در کنار تأثیرپذیری 
اخالق بچه هــا از قهرمانان قصه ها 
با بیان داســتان و روایت قصه هاي 
گوناگون پــدر و مادر عماًل تقویت 
قدرت فهم و بیان کودک شــان را 
افزایش  داده و با این روش خالقیت 

آنها را پرورش مي دهند

نگاهی به نقش داستان در تکوین شخصیت کودک

معجزهقصه

دریچه

مادر به فرزندش پیوست
سيده اسما حسينی در صفحه شخصی 
خود از مادر شــهيد »عبدالرضا بروجی« 
نوشت: »شهيد حمله تروريستی به اتوبوس 
مرزبانان سپاه که مادرش تاب دوری اش را 
نياورد و چند روز بعد از شهادت فرزندش، 
او هم از دنيا رفت. شــهيدی که حتی يک 
سال هم نخواست روز مادر، از مادرش جدا 

و دور باشد...«
اين فعال فضای مجازی اين طور نوشــت: »يا حضرت ام البنين... بايد مادر 
باشی تا بفهمی از دست دادن پاره تن يعنی چه... مادر شهيد »عبدالرضا بروجی« 
از شــهدای عمليات تروريســتی زاهدان، داغ فرزندش را تاب نياورد و همزمان با 
شهادت حضرت ام البنين به فرزند شهيدش پيوست. مادر است ديگر... طاقت دوری 
پاره تنش را ندارد... خدا به مادران شهيدی صبر بده که نه تنها ازشون قدردانی 
نمی شه، بلکه زخم زبونم می شنون. حواس مون هست به چه قيمتی امنيت داريم؟«



با حضور رئیس ســتاد کل 
نیروهــای مســلح و نماینده 
ولی فقیه در ســپاه و جمعی از 
فرماندهان از چهار اثر »ســند 
تحول پژوهشگاه علوم اسالمی 

امام صادق)ع(« رونمایی شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومی 
سردار  امام صادق)ع(،  پژوهشــگاه 
سرلشــکر محمد باقری در مراسم 
رونمايــی از ســندهای »ايران در 
چهل ســالگی انقالب اســالمی«، 
»راهبردهای مبارزه با جنگ تمام عيار 
اقتصادی« و »نگرشی نو به انقالب 
اسالمی« که به کوشش پژوهشگاه 
امام صادق)ع( تهيه و تدوين شــده 
است، گفت: »خدا را شاکر هستيم 
که چهلمين سالگرد پيروزی انقالب 
اسالمی باشــکوه و عظمت بيش از 
هميشــه با امنيت کامل برگزار شد 
و ماية کوری چشــم دشمنانی شد 
که عماًل اميد و آرزوی شان را برای 

نديدن اين روزها بيان کردند.«
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح 
افــزود: »در بعد دفــاع و امنيت ما 
به عنوان يک کشــور مستقل و آزاد، 
ذيل پرچــم واليــت در رأس امور 
هستيم. به اين دليل که می خواهيم 
ُمِر قوانين اسالمی را اجرا کنيم. پس 
بايد احکام اســالمی را تبيين و هم 
نحوۀ اجرايش را برای نيروهای مسلح 
شــفاف کنيم و اين در آيين نامه ها، 
و  دکترين هــا  دســتورالعمل ها، 
سياســت ها اجرا شود تا اشکاالتش 
نمايان و هر چندسال بازنگری شود 
و به مرور، روش کشورداری اسالمی 
در بعد دفاع و امنيت قوام و شــکل 
پيدا کند که کار بســيار ســنگينی 
است و اين وظيفة بسيار سنگين بر 
عهدۀ پژوهشگاه علوم اسالمی امام 

صادق)ع( است.«
»پژوهشگاه  شــد:  يادآور  وی 
علوم اسالمی امام صادق)ع( به عنوان 

پژوهشــگاه مســئول در قبال همة 
نيروهای مسلح، در مسائل مربوط به 
اعتقادات، تفکرات سياسی و بصيرت 
مسئوليت  مسلح  نيروهای  سياسی 
دارد و اين مسئوليت بسيار سنگين 
اســت. با توجه به منابع ارزشمندی 
که در پژوهشگاه وجود دارد، امکان 
پاسخ به پرسش ها و شبهات نيروهای 
مسلح وجود دارد که بايد با تحقيق 
و تفحص استخراج شده و در اختيار 

آنها گذاشته شود. 
سرلشــکر باقری اظهار داشت: 
»انتظــار ايــن اســت کــه با يک 
مسئله يابی عمومی در کل نيروهای 
مســلح، مســائل مبتالبه نيروهای 
مسلح استخراج و سازماندهی شود، 
به نحوی کــه مطابق موازين شــرع 
مقــدس حرکت کنيــم. قطعاً اگر 
اين پژوهشــگاه بخواهد پاسخگوی 
مســائل ديگرانی غير از سپاه باشد، 
بايد نمايندگانی از سه سازمان ديگر 
در اينجا مستقر شوند و مسائل شان 
را برای محققان بيان و پاســخ ها را 

دريافت کنند.«

در ابتــدای ايــن مراســم نيز 
عبداهلل  حجت االسالم والمســلمين 
حاجی صادقــی نماينــدۀ ولی فقيه 
در ســپاه ضمن قدردانی و تشکر از 
سرلشکر باقری بيان داشت: »تفاوت 
نيروهای مســلح در نظام اســالمی 
با نظام هــای ديگر اين اســت که 

نيروهای مسلح در نظام اسالمی فقط 
سنگرنشين و حافظ جغرافيا نيستند؛ 
بلکه مدافع دين هم هســتند و به 
همين دليل نياز به دين شناسی شان 
و تعميق معنويت دينی در نيروهای 
مسلح بسيار باالست و پژوهشگاهی 

مثل پژوهشــگاه علوم اسالمی امام 
صــادق)ع( بســيار می تواند مؤثر و 

نقش آفرين باشد.«
نماينــدۀ ولی فقيه در ســپاه 
افزود: »پژوهشــگاه علوم اســالمی 
امام صادق)ع( در اوضاع فعلی تمام 
همتش را به اين سمت خواهد برد 
تا مطالبــة مهم رهبر معظم انقالب 
درباره ســبک زندگی را آن گونه که 
جاذبه داشته باشد به جهان معرفی 

کند.«
حميد  ادامه حجت االسالم  در 
نــگارش، رئيــس پژوهشــگاه امام 
صادق)ع( اظهار داشت: »قدمت اين 
پژوهشگاه به قدمت انقالب اسالمی 
و چهار دهه خدمت باز می گردد که 
توانسته در اين چهار دهه هزار متن 

به چاپ برساند.«
وی گفت: »افتخار پژوهشــگاه 
امام صــادق)ع( همجواری با حوزه 
علميــه قم و بهره برداری از ظرفيت 
علمی و معنوی حوزه، مراجع علما 
و فضالی برجســته است که با اين 
سابقه و اين ظرفيت امروز مأموريت 

دارد پاسخگوی نيازهای پژوهشی و 
آموزشی نيروهای مسلح باشد.«

رئيس پژوهشگاه امام صادق)ع( 
افزود: »از آنجا که سرلشــکر باقری 
پژوهشگاه امام صادق)ع( را مرکزی 
ارزشــمند معرفی کردند، اين گفته 
ايشان مأموريت ما را در پاسخگويی 
نيروهای مسلح دو چندان می کند.«
وی با بيان اينکه، برخی از آثار 
پژوهشگاه تا ۱۵ بار تجديد چاپ شده 
اســت، گفت: »کتاب هايی همچون 
پيام های عاشــورا، جريان شناســی 
ايران معاصر، تربيت دينی فرزندان، 
دشمن شناســی از ديدگاه امام)ره( 
از جملــه آثار مهم توليد شــده در 

پژوهشگاه امام صادق)ع(است.«
حجت االســالم نگارش عنوان 
کــرد: »از نکاتی که پژوهشــگاه به 
دنبال آن است، تقويت اثربخشی و 
اثرگذاری در جامعه نيروهای مسلح 
اســت که با تجربه به دســت آمده 
از چهار دهــه پژوهش به دنبال آن 
هستيم بر اســاس نياز های جامعه 
مخاطــب پژوهش و تأليف را دنبال 

کنيم.«
وی بيــان داشــت: »تقويــت 
مسئله شناســی در حوزه مســائل 
مورد نياز نظام و انقالب اسالمی در 
چهارچــوب مأموريت های محوله از 
اصول و سياست های مهم پژوهشگاه 
امام صادق)ع( است و اين پژوهشگاه 
به دنبــال تقويت و ارتقای گفتمان 
انقالب اســالمی در ســطح سپاه و 

نيروهای مسلح است.«
رئيس پژوهشگاه امام صادق)ع( 
گفت: »بــرای پرهيز از موازی کاری 
و کارهــای جزيــره ای و در جهت 
هم افزايی به دنبال همکاری با مراکز 
پژوهشی همسو و ارتباط مستمر و 
نظا م مند با مراکز و مؤسسات علمی 
و پژوهشــی درون و بيرون ســپاه 

هستيم.«

در بعد دفاع و امنیت ما به عنوان 
یک کشور مستقل و آزاد، ذیل پرچم 
والیت در رأس امور هستیم. به این 
قوانین  ُمِر  می خواهیــم  که  دلیل 
اسالمی را اجرا کنیم. پس باید احکام 
اسالمی را تبیین و هم نحوۀ اجرایش 
را برای نیروهای مسلح شفاف کنیم و 
این در آیین نامه ها، دستورالعمل ها، 

دکترین ها و سیاست ها اجرا شود

الگوی منحصر به فرد
مرکز   علیرضا جاللیان/ 
مطالعاتــی و پژوهشــی نيروهای 
مســلح در حوزه علوم انســانی و 
اسالمی، پژوهشگاه امام صادق)ع( 
قم اســت. اين پژوهشــگاه که در 
گذشته تنها در سپاه و در مجموعه 
مأموريت  ولی فقيــه  نمايندگــی 
داشت، امروز با نشان دادن توان و 
ظرفيت باالی خود توانسته در خأل 
وجود چنين مراکزی در نيروهای 
مسلح بنا به تدبير فرمانده معظم 
کل قــوا حوزه مأموريــت خود را 
به تمام ســطوح نيروهای مسلح 
تسری دهد. اما نکته مهم در اين 
زمينــه محوريت يافتــن برطرف 
کردن نيازهای سپاه در اين حوزه 
است که اولويت دارد؛ چرا که سپاه 
نهادی نيســت که الگو و نمونه ای 
مشابه خود داشته باشد و بتواند با 
استفاده از آن تجربه، الگوی مشابه 
خــود را تنظيم کند. ســپاه نياز 
دارد مبتنی بر اصلی ترين اســناد 
روايات،  قرآن،  يعنی  باالدســتی، 
قانون اساسی، احکام دينی و... خود 
به عنوان يک الگو مسير حرکتش 
را تشــخيص دهد و بر اساس آن 
ســازماندهی و تشکيالت ســازی 
 کند و حرکت خود را به ســامان

 برساند.
پژوهشگاه در واقع حلقه وصل 
دانشــمندان، علما و پژوهشگران 
دانشگاهی با مراکز اجرايی است و 
پژوهشگاه امام صادق)ع( در سپاه 
و نيروهای مسلح متولی اين حلقه 

اتصال است. 
پژوهش هــای اين مرکز بايد 
در اختيار تصميم گيران قرارگيرد و 
آنها بنا به تشخيص خود بر اساس 
اين تصميمات توليد شــده يک يا 
مجموعه ای از ايــن تصميمات را 

اخذ و اجرا کنند. 
بر اين اســاس، سپاه، پاسدار 
اســالمی  انقالب  و صيانت کننده 
مرتفع کننده  پژوهشــگاه  و  است 
نيازهای پژوهشــی سپاه در حوزه 
علوم انسانی و اسالمی در مأموريت 
پاسداری از انقالب اسالمی است. 
به نظر می رسد، بايد تفکيکی بين 
پژوهش برای سپاه و ديگر نيروهای 
مسلح نيز قائل بود. يعنی نيازهای 
پژوهشی نيروی انتظامی و ارتش با 
هم متفاوت و اين دو بسيار متفاوت 
از نيازهای ســپاه است که به اين 
منظور الزم اســت پژوهشگاه امام 
را  تخصصی  بخش های  صادق)ع( 
در پژوهشــگاه ايجاد کند تا بتواند 
به پژوهش هــای دقيق تر در اين 

نيروها بپردازد.
اما نکته مهم درباره پژوهشگاه 
امام صادق)ع( اين اســت که اين 
پژوهشــگاه می توانــد وجه تمايز 
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ايــران از ديگر نيروهای مســلح 
جهــان باشــد. مأموريــت اصلی 
پژوهــش در مبانی فقه اســالمی 
و احکام اســالمی اســت، که در 
نيروهای مسلح هيچ کشوری يافت 
نمی شود و وجود اعتقاد و معنويت 
را متضــاد با مأموريت های نظامی 
می دانند. از اين نظر پژوهشــگاه 
اســالمی امام صادق)ع( به مانند 
آن مجموعــه ای که بــه آن تعلق 
نمايندگی ولی فقيه  دارد، يعنــی 
در ســپاه و به مانند خود ســپاه، 
يــک مجموعه منحصر بــه فرد، 
الگوساز و پيش برنده اهداف انقالب 
اسالمی است که بايد هر روز توجه 
بيشــتری به توســعه توليدات و 
 نيز بهبود آن در ســطوح مختلف

 داشت.
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پدر شهید مدافع حرم حامد جوانی

به شهید ابوالفضلی معروف شده بود
 زینب محمودی / شهيد »حامد 
جوانی« از جوانان نام آشنای تبريز است 
که در راه دفــاع از حرم بانوی مقاومت 
حضــرت زينب کبــری)س( در منطقه 
الذقيه سوريه از ناحيه چشم و دو دست 
مجروح شد و بر اثر شدت جراحات ۴۳ 
روز در سوريه و بيمارستان بقيه اهلل)عج( 
تهران در کما بود، تا اينکه در سوم تير 

ماه ۱۳9۴ خلعت شهادت پوشيد. 
جعفر جوانی پدر شهيد می گويد: 
»من دو فرزند پسر داشتم که حامد در 

تاريخ ۱۳۶9/8/۲۶ به دنيا آمد. از کودکی همراهم به مســجد و حســينيه می آمد و از 
پنجم ابتدايی عضو پايگاه بســيج شــد. از بچگی شروع به خواندن نماز کرد و دوست 
داشت مانند شهيد مهدی باکری باشد. برادر بزرگ حامد پاسدار بود، دوست داشتم او 
هم پاسدار شود. سال 88 عضو سپاه شد. هر موقع لباس پاسداری را به تن می کرد، با 
وضو بود. به ياد دارم پسرم می گفت بابا چرا ما ۱۴۰۰ سال پيش به دنيا نيامديم تا امام 
حســين)ع( را در روز عاشورا ياری کنيم؟ پسرم از بچگی خودش را وقف اسالم کرده 

بود. هر کاری از دستش بر می آمد برای انقالب و اسالم انجام می داد.  
امام خمينی معمار کبير انقالب می فرمود، بايد انقالب مان را صادر کنيم. حديث 
از پيامبر اسالم)ص( است که هر کس صدای مظلوميت مسلمانی را بشنود و ياری اش 
نکند، مســلمان نيست. ما وظيفه مان است که از مسلمانان جهان دفاع کنيم. خداوند 
در قرآن می فرمايد: »خيال نکنيد آنهايی که در راه خدا کشــته شدند، مرده اند؛ بلکه 
آنها زنده اند و نزد خدا روزی می خورند.« آرزو داشتم ۱۰ پسر ديگر داشتم و همه فدای 

اسالم و اهل بيت)ع( و رسول)ص( می شدند.
حامد آخرين بار که راهی سوريه شد، دو عکس نشانم داد، گفت، يکی را بنر و 
عکس ديگر را پوستر کنيم و جلوی تابوتش حرکت دهيم. در وصيت نامه اش نوشت، 
آرزو دارم بــرای دفاع از حرم حضرت زينــب)س( عين برادرم حضرت ابوالفضل)ع( 
عمل کنم. در جبهه مقاومت به »شهيد ابوالفضلی« لقب گرفت. نحوه شهادتش شبيه 
حضرت عباس)ع( بود. حامد را با موشک زده بودند. حرامی ها هنگام اصابت ترکش 
به او از چهار طرف فيلم گرفته بودند و آن فيلم را در شــبکه اورينت که مربوط به 
تکفيری ها بود، پخش کردند. پسرم مشاور نظامی و تخصصش در توپخانه موشکی بود. 
حرامی ها از قبل او را زير نظر داشتند و تنها او را زدند. من خودم دنبال پسرم رفتم. 
وقتی از هواپيما سوريه پياده شدم، به چهار طرف سالم کردم. گفتم خانم نمی دانم 
حرم تان کدام ســمت است. سالمم را بپذيريد. شــما را به مادرتان قسم می دهم از 
برادرتان بخواهيد دست روی سينه ام بگذارد. می خواهم باالی سر پسرم بروم. وقتی 
باالی ســر حامد رســيدم، گفتم خدايا! اگر صالح فرزندم اين است زنده بماند من و 
مادرش تا آخر عمرمان غالمی و کنيزی اش را می کنيم و اگر قرار است شهيد شود، 

اين قربانی را از ما بپذير. 
من زمان جنگ تحميلی ســه ســال در آبادان و خرمشهر و مناطق غرب کشور 
حضور داشــتم. جانبازی و شهادت اليق هر کسی نمی شود. شغلم دست فروشی است 
و افتخارم اين اســت که با رزق حالل فرزندانم را بزرگ کرده و تقديم اســالم کرده ام. 
حامد می گفت سپاهی بودن افتخاری است که نصيب هر کسی نمی شود. خدا را شکر 

پسرم توفيق داشت لباس پاسداری به تن کند.

يادمه از خيلی از خانواده های 
ايثارگران شــنيدم که  شــهدا و 
می گن ما توی خانواده يه شــهيد 
يا جانباز و آزاده داريم و دين مون 
رو به انقالب ادا کرديم؛ اما ســيد* 
پدر و مادرش توی موشــک باران 
تهران شــهيد شدن، تنها برادرش 
توی جنگ شــهيد شده، خودشم 
جانباز 8۰ درصــده و اآلنم ديگه 
نمی تونــه راه بره، به خاطر همين 
پسرش رو فرستاد سوريه. تازه هر 
بار که مــی رم مالقاتش می گه ما 
 همه به انقالب بدهکاريم. واقعاً ايثار

 تا کجا!
*سیدعلی اصغر صائمی طباطبایی

 هنوز بدهکاریم!

حجت االسالم حسين طائب، رئيس سازمان اطالعات سپاه گفت: حضور پرشور مردم در راه پيمايی ۲۲ بهمن و سرآغاز دهه پنجم انقالب اسالمی، طليعه مبارکی 
برای خدمت صادقانه، شکوفايی اقتصادی و نشاط اجتماعی بيش از پيش کشور در سايه امنيت پايدار است و به حول و قوه الهی، دهه پنجم انقالب، دهه سيلی های 

سخت ملت ايران به آمريکا و مزدورانش خواهد بود که برای دشمنی با ايران اسالمی بايد هزينه های سنگينی بپردازند.

 دهه سیلی های 
سخت

نقطه سرخط

پاسداران خورشید
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جمع بندی تریبون ۲۲
چرا کشور برای پیشبرد اهدافش

 به تشدید شتاب حرکت علمی نیاز دارد؟
حفظ و تشديد شتاب رشد علمی کشور از دغدغه های مهم رهبر معظم انقالب 
اســت که همواره در همه دولت ها پيگير اين مهم هستند. اين مهم در بيانيه ايشان 
برای گام دوم انقالب اسالمی هم تأکيد فراوان شد. بر اساس اين، هم انديشی پيامکی 
اين شماره را به بررسی داليل اين تأکيد از ديدگاه شما اختصاص داديم که در ادامه 

جمع بندی آن را می خوانيد.
علم اقتدارآفرین است/ »العلم سلطان«/ »گل زمان ساريخانی« از قنقری، 
»هراســانی« و »اميرپارسا بينايان« از سمنان، »علي صفي لو« از زنجان، »جواد آبی« 
از همدان، »ميرزا جان طالبی« از مشکان، »خديجه ساريخانی« از صفاشهر و »مسعود 
همرنگ هزان« از گرمی با اشاره به اقتدارآفرين بودن علم و بيان بخشی از سخن امام 

علی)ع(، »العلم سلطان« به اين موضوع پاسخ داده اند.
رهایی از وابستگی و رسیدن به استقالل/ اما عده ای هم مبتنی بر شعار اصلی 
انقالب اسالمی، يعنی استقالل الزمه رسيدن به آن و رهايی از وابستگی ها را رشد علمی 
می دانند. »محمد عباســقلی پور« از املش، »سميرا فيروزی« و »عليرضا فيروزی« از 
خرمدره، »سيدمحمد خدايی« از اردکان، »حسين  پورشاهرودی« از مشهد، »عليرضا 
خلفيان« از آبدانان، »محمدرضا جعفری نســب« از سبزوار، »جواد صادقی سطری« از 
سنقروکليايی، »زهرا صحرائی« از کرمانشاه، »سخاوت بابازاده« از گرمی، »علی محرمی« 
از چالدران، »غالمرضا شولی« از هنديجان، »محمد زارعی برآبادی« از خواف و »مهران 

رضايی« از بهار چنين نظراتی داشتند.
پیشرفت علمی زیرساخت پیشرفت کشور است/ اما در بين نظرات بيان 
شده، عده ای هم معتقد بودند هر نوع پيشرفتی در کشور به زيرساخت های علمی نياز 
دارد و الزم اســت پيشرفت علمی را در همه زمينه ها داشته باشيم. همراهان گرامی 
»فاطمه ميثمی فر« از سمنان، »جابر بينايان« از دامغان، »جهانگير حيدری« از طارم، 
»محمد کريم زاده« از اصفهان، »مجتبی باقری« از کنگاور، »علی شعبان« از بروجرد، 
»مريم دهقان« از دلو، »عبداهلل کيا« از نوشهر و »زهرا کريم زاده« چنين نظری داشتند.
الزمه پیشــبرد اهداف/ »پوالدوند« از قم، »علی اصغــر رعيتی« از تهران و 
»عبدالعلی سيالنه« از شيروان هم معتقدند، هر نوع پيشرفتی در کشور به پيشرفت 

علمی نياز دارد و الزمه پيشبرد اهداف است.
قدرت علمــی و بازدارندگی/ اما »مهدی محمدی« از چادگان، »حســين 
خسروشــيری« از ســبزوار، »اعظم محمدی« از چادگان، »علی قنبريان« از تهران و 
»قاســمی« از بيرجند قدرت علمی را عامل مهمی بــرای ايجاد بازدارندگی در همه 

سطوح می دانند.
رقابت قدرت ها در حوزه علم است/ »محی الدين انصاری« از استهبان، »محمد 
بانشی« از شيراز، »محسن کوشکی« از خرم بيد، »عليرضا صبحانی نسب« و »يوسف 
صبحانی نسب« از بوشهر و »فاطمه طالبی« از صفاشهر هم نظرشان اين است که هر 

نوع رقابتی بين قدرت های امروز جنبه علمی و دانشی دارد.
دیگر نظرات

»زهرا نيری دوآبی« از کرمانشاه، »ابوذر ابوالفتحی« از آبدانان و »ريحانه محمدی« 
از چادگان هم در اين شماره از هم انديشی تريبون با ما همراه بودند. »حسين کوشکی« 
از صفاشهر اين امر را الزمه ای مهم برای سربلندی انقالب دانسته و »فرامرز الياسی« از 
سنقر پيشرفت علم را، راه مقابله با تحريم ها می داند. »حسين خسروشيری« از سبزوار 
با اشاره به سمی بودن اقتصاد نفتی برای کشور، پيشرفت علم را راه چاره دانسته است. 

برندگان تریبون ۲۲
علي صفي لو  از زنجان- جواد صادقی سطری از سنقروکلیایی

 عبداهلل کیا  از نوشهر
پرسش تریبون ۲3

چرا رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب
 روی جوانان، واقع بینی و عقالنیت تأکید دارند؟

تریبون

 »راِض بابا« با شهادت آسمانی شد
»راض بابا« روايت زندگی »راضيه کشاورز« دختری است که در 
۱۶ سالگی به شهادت رسيد. کتاب روايت شخصيت دختری نوجوان 
است؛ دختری که همه تالشش را به کار می  بندد تا در زندگی اول 
باشــد. در شانزدهمين بهار عمرش حادثه ای رخ می دهد و او را در 
رسيدن به خواسته اش کمک می کند. انفجاری که در سال ۱۳87 در 
حسينيه سيدالشهدای شيراز رخ داد، نقطه اوج زندگی او را رقم زد.
راضيه کشــاورز ۱۱ شــهريور ۱۳7۱ در هوای گرم تابستان 

همزمان با نوای ملکوتی اذان ظهر در مرودشت شيراز به دنيا آمد. والدينش به دليل ارادتی که به 
خانم فاطمه زهرا)س( داشتند، نام راضيه را برايش برگزيدند. راضيه تا پيش از بهار ۱۶ سالگی اش 
موقعيت های چشمگيری را در زمينه ورزش کاراته، مسابقات قرآن و درس و تحصيل کسب کرد.

پس از انفجار در حسينيه سيدالشهدای شيراز، ۱8 روز با سينه ای خورد شده و پهلويی پاره 
شده در کما بود.

ســرانجام در ۱۶ سالگی در فروردين  ســال ۱۳87 پس از آنکه از زيارت بارگاه امام رئوف به 
شــهرش بازگشت، آرزويش برآورده شد و بر اثر انفجار بمب در حسينيه کانون فرهنگی رهپويان 
وصال شيراز به دست عوامل تروريستی وابسته به غرب، پس از تحمل ۱8 روز درد و رنج ناشی از 

جراحت به جمع شهيدان سرفراز و سربلند پيوست که ره صد ساله را يک شبه پيمودند.
در بخشــی از کتاب به نقل از مادرش آمده است: »سال سوم راهنمايی راضيه بين خودش و 
خدا عهدی بسته بود که بعد از شهادتش تو وسايلش، البته تو وسايلش که نه، داخل جعبه اسماء 

متبرکه پيداش کردم.«
کتاب راض بابا در قطع رقعی در ۱۲۰ صفحه به قلم »طاهره کوه کن« و به همت انتشــارات 

شهيد کاظمی منتشر شده است.

يک بار تا ســر حد مرگ پيش رفت؛ اما از آنجا که خداوند 
هدف واالتری برای او در نظر گرفته بود و می خواســت روزی او 
را به قربانگاه عشــق ببرد، او را نجات داد. مادرش به شکرانه اين 
نعمت بزرگ او را نذر امام حســين)ع( کرد؛ گذشت و گذشت تا 

اينکه در موسيان عراق قسمتش شهادت شد.
به نقل از خانواده شهید احمدرضا طاهری بروجنی

 احمد صبحگاه دهم تير ماه ســال ۱۳۴۶ در يکی از محله های فقيرنشــين بروجن ديده 
به جهان گشــود. پدرش، مصالح فروش بود. از کودکی در سيمای او نشانه شجاعت هويدا بود. 
تحصيالت ابتدايی را در مدرسه فردوسی و راهنمايی را در مدرسه فارابی بروجن با موفقيت به 
پايان رسانيد و وارد دبيرستان طالقانی شد. استعداد خوبی در فراگيری دروس داشت. با آغاز 
حرکت انقالب اسالمی او در جهت انقالب قرار گرفت؛ سخت عاشق انقالب و امام و شخصيت های 
اســالمی در خط امام بود. از ابتدا عضو انجمن اســالمی مدرسه بود و در گروه هنری مدرسه 
فارابی و گروه هنری سپاه پاسداران انقالب اسالمی تئاتر بازی می کرد. تابستان ها برای گذراندن 
تعطيالت به کار بنايی و نقاشی مشغول می شد. هنگامی که کار بسيج در مدارس شروع شد، 
به بســيج پيوست و بعضی شب ها در بسيج پست می داد. احمد در کالس های سپاه پاسداران 
هم شرکت می کرد. کم کم مسئله جنگ پيش آمد و او که به جهاد در راه خدا عالقه بسياری 
داشــت و عاشــق رفتن به جبهه بود، از سوی بسيج سه نوبت در جبهه حضور يافت. تا اينکه 
بيســت وهفتم آبان ۱۳۶۱ در عمليات محرم در موسيان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و 
صورت در ۱۵ ســالگی به آرزوی ديرينه خود،  يعنی شهادت رسيد. مزار وی در گلزار شهدای 

زادگاهش قرار دارد.

تا سر حد مرگ پیش  رفت، اما شهید شد

قبیله عشقگلی از باغ

 حسین ابراهیمی/ طرح شجره طیبه 
صالحین به  مثابه ستون فقرات بسیج برای 
دستیابی به اهداف واالی نظام و تربیت و 
کادرسازی نیروهای جوان انقالبی ۱0 سال 
است که فعالیت خود را در سطوح مختلف 
اقشار بسیج آغاز کرده و به منزله یک طرح 
ملی و با عنایت خاص رهبر معظم انقالب به 

مرحله اجرا درآمد. 
کم و کاستی های این طرح خیلی ها را 
بر آن داشته تا کاری برای بهبود کیفیت 
آن بکنند. »پوریــا بگری« به عنوان یک 
فعالیت ابتکاری، تیمی از فعاالن صالحین 
چند استان را با عنوان سفیران صالحین 
به این منشــور با خود همراه کرده که در 
 ادامه توضیحات وی را درباره این فعالیت

 می خوانیم.
طرح تربيتی صالحين حدود ۱۰ سال است 
که در ســطح مدارس، مساجد و دانشگاه های 
کشــور فعــال اســت و هم اکنون ده هــا هزار 
حلقه صالحين وجــود دارد و هر يک در طول 
هفته تشــکيل می شوند و در آن به موضوعات 
تربيتی، اخالقی، مهارتی و بصيرتی می پردازند 
و پيگير مســائل و مشکالت محله نيز هستند 
که در اين مدت شــبکه تربيتــی صالحين با 
راهنمايی های فکری و هدفمند علما، روحانيان 

و مربيــان دلســوز هدايت و 
راهنمايی شده اند. با توجه به 
اهميت چنين حلقه هايی در 
سطح محله و فوايد آن برای 
انقالب اسالمی و کشور برای 
شکوفايی و کيفيت بخشيدن 
اين  به حلقه هــای صالحين 

برنامه را پايه ريزی کرديم، چون با گذشت زمان 
در اجــرای طرح حلقه هــای صالحين، متوجه 
کاســتی هايی، از جمله نبود نوآوری و کارهای 
خاّلق در برنامه های حلقه شده بوديم که اين امر 
سبب می شد حرکت پرشور شرکت کنندگان در 
اين طرح را با مشکل مواجه و طرح را از اهداف 
پيش بينی شــده برای آنها دور کند. به همين 
دليل، تصميم گرفتيم خودمان دســت به کار 
شــويم و راه حلی مناسب برای اين مسئله پيدا 
کنيم. البته در اينجا بايد بگويم که ما به تعداد 
حلقه های صالحين در کشــور می توانيم شيوه 
کار برای حلقه ها داشته باشيم و بايد تجربيات 
کل کشور را می ديديم تا بتوانيم با فکر بازتری 

کار را انجام دهيم.
نتيجه اين ســفرها هم در نوع خود جالب 
بود؛ سفرهايی که اگر انجام نمی شد، هرگز اين 
نتايــج را هم به خود نمی ديــد. تاکنون بيش 
از ۳۲ طــرح ابتکاری و خــاّلق در اين زمينه 

شناســايی و جمع آوری شده که 
آن را به ديگر استان ها و حلقه های 
صالحين سراسر کشور ارائه داديم. 
از جملــه اين طرح ها می توان به 
صالحين  ورزشــی  باشگاه  طرح 
در لرســتان که بــا حمايت امام 
جماعت مسجد اميرالمؤمنين)ع( 
بــرای جذب نوجوانان محله ايجاد شــد، طرح 
هسته های امداد )برای مقابله با آسيب های محله 
که حلقه ای از مساجد خوزستان در اين طرح در 
سطح محله توانسته بودند ۲۰ دستگاه ماهواره را 
از خانواده ها تحويل بگيرند و به جای آن گيرنده 
ديجيتال هديه دهند(، مســجد دانش آموزی، 
خانه هــای صالحين)برای ارتباط بــا خانواده 
متربيان و پاسخگويی مربی صالحين به شبهات 
مطروحه شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی.(، 
طرح سيمای صالحين محله)حلقه ای در اصفهان 
که با فعاليت فرهنگی در سطح محله و کمک 
به خانواده های مســتضعف محله و ايجاد شغل 
خانگی برای خانواده های بدسرپرست اقداماتی 
را انجام داده بود(، طرح صديق)تربيت مسجدی 
از نوع قرآن و باحمايت والدين و امام جماعت(، 
فروشگاه اقتصاد مقاومتی)فروش کاالی ايرانی 
و ترويج حــس خاّلقانه در فروش محصوالت(، 

مدرسه صالحين و... اشاره کرد.

وی دربــاره ديدارهای ايــن جمع با علما 
و مســئوالن افــزود: در اين ديدارهــا بعد از 
توضيح طــرح و بيان جزئيــات آن نخبگان و 
مســئوالن صحبت ها و توصيه هايــی را برای 
اعضای حلقه هــای صالحين که عمدتاً جوان و 
نوجوان هستند، داشــتند. برای نمونه آيت اهلل 
حسينی همدانی نماينده ولی فقيه در استان البرز 
گفت که خواســته اصلی رهبر معظم انقالب از 
بسيج حضور در همين حلقه هاست و اين حرکت 
يکی از حرکات پر برکت و اثرگذار انقالب است 
که از چشم دشمن پوشيده نيست و دشمن هم 
به آن طمع دارد. آقای فريدون حسنوند، رئيس 
کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی با بيان 
اينکه، طرح صالحين هدف مقدسی دارد و يکی 
از طرح های مهم ســپاه و بســيج است، تأکيد 
کرد که همه بايد در اجرای آن ســهيم باشيم 
و کمک کنيم. آيت اهلل مجتهد شبستری، عضو 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام درباره جنگ 
اقتصادی دشــمن عليه کشــور و ارتباط اين 
موضوع با صالحين تأکيد کرد که اگر مقرراتی 
ايجاد کنند، مثاًل دولت نيروی کافی در کنترل 
بازار نداشته باشــد بتوانند به حلقات صالحين 
مسئوليت بدهند تا از طريق قانونی در کنترل 
بازار و کاهش گران فروشی ها و کشف انبارهای 

احتکار نقش آفرينی کنند.

مسئول تیم سفیران صالحین بسیج در گفت وگو با صبح صادق

برای کشف ابتکارات حلقه ها از 1۹ استان بازدید کردیم

 سرلشکر باقری بر مسئولیت سنگین پژوهشگاه  امام صادق)ع( سپاه تاکیدکرد 

پژوهشگاهیبرایهمهنیروهایمسلح



هفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صبح صادق
زیر نظر شورای نویسندگان معاونت سیاسی 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه
تلفن:77۴۶۰۱۰۰-۱۱۰)۰۲۱(
صندوق پستی:۱7۴۴۵/۱۴۴

سایت اختصاصي: 
ارتباط مستقیم با سردبیر: 

ارسال مطالب:
سامانه پیامک کوتاه: ۳۰۰۰99۰۰۳۳       نمابر :77۴88۴۲۶

w w w . s o b h e s a d e g h w e e k l y . i r

دوشنبه ۶  اسفند 139۷
19 جمادی الثانی 144۰
سـال نوزدهم  شمــاره ۸۸۸
1۲ صفحه

Mon. 25 FEB 2019 

رسول شــمالی ورزنده/    
اولين دوره جشنواره موسيقی فجر در 
سال ۱۳۶۴ و با عنوان جشنواره سرود 
و آهنگ های انقالبی برگزار شد. البته 
هدف جشنواره توسعه و تعميم سرود 
و آهنگ های انقالبی و حماســی بود 
که متأسفانه پس از چند دوره، حضور 
چنين آهنگ هايی در اين جشــنواره 

کمرنگ شد.
همان طور که از نام جشــنواره 
موســيقی فجر برمی آيد، قرار بر اين 
بــود که مــا ســرودها و آهنگ های 
انقالبی را احيــا کنيم که نه تنها اين 
مهم در اين سی و چند دوره جشنواره 
موسيقی شکل نگرفته، بلکه در ادامه 
دچار رکود و بی جهتی شده است؛ به 
گونه ای که بيشــتر آثار اين جشنواره 
همان موسيقی های کليشه ای و بازاری 

يا آهنگ های غربی است. 
توجه به موسيقی ارزشی و انقالبی 
در جشنواره موســيقی فجر از آن رو 
اهميت دارد که معموالً تهاجم فرهنگی 
از طريق موســيقی بسيار خطرناک و 
آسيب رسان اســت و اگر با آن مقابله 
نشود، تأثير مخرب و جبران ناپذيری از 
خود بر جای می گذارد. بنابراين، ايده 
برگزاری جشــنواره موسيقی به بهانه 
احيای موسيقی انقالبی بسيار خوب و 
پسنديده بود که بايد اين جشنواره به 
اصل و هويت واقعی خودش برگردد. 

بــه هر صورت مــا ملت مبارز و 
مســلمان هســتيم که بيش از چهار 
دهه از انقالب اســالمی را پشت سر 
گذاشــته ايم و در آغــاز دهــه پنجم 
انقالب قــرار داريم و در اين دهه بايد 
موسيقی ايرانی ـ انقالبی ما به بالندگی 
و شــکوفايی برســد. به همين دليل، 
جشنواره موسيقی فجر بايد به سمت 
حفــظ ارزش های انقالب و ســاختار 
ايرانی و حفظ  ريشــه ای موســيقی 

موسيقی اقوام ايرانی پيش برود. 
مردان بزرگی در عرصه موسيقی 
کشــورمان بــرای احيای موســيقی 
اصيل و موسيقی اقوام ايرانی زحمت 
کشــيده اند که بايد از آنها آموخت و 
از تجربيات شــان در پيشرفت و رشد 

موسيقی کمک گرفت.  
خوشبختانه، کشــورمان از نظر 
غنای موســيقی و موسيقی درست و 
سالم بســيار ثروتمند است و در واقع 
هيچ نيازی به موسيقی بی ارزش غرب 
ندارد؛ بنابراين اگر به گذشته فرهنگ، 
آداب و ســنن اين مــرز و بوم نگاهی 
بيندازيم، در عرصه موســيقی اصيل 
ايرانی ما از پشتوانه غنی برخورداريم 
که می توانيم برای پربارکردن موسيقی 

انقالبی خودمان از آن بهره بگيريم.  
امروزه جوانان انقالبی اهل ذوق و 
هنر در کشورمان بسيارند و می توانند 
به موسيقی ايرانی ـ اسالمی کمک کنند 
و در خدمت موسيقی انقالبی باشند؛ 
بنابراين اينها بايد بيشتر پای کار بيايند 
و در جهت رشد و گسترش موسيقی 
ســالم و مقبول گام بردارند تا فردايی 

روشن در موسيقی داشته باشيم.  
بــه نظر می رســد، جشــنواره 
موســيقی فجر بايد در راستای تحقق 
آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی 
گام بردارد؛ از اين رو الزم است انقالبی 

حرکت کند و انقالبی بماند.

خأل موسیقی انقالبی
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 مسافر زمان
وقتی منتظر مسافری هستی، چشم 
به راهی را درک  می کنی. وقتی قرار 
است مســافری را ببينی، خودت را 
آماده می کنی و آن وقت اســت که 
انتظــار برايت معنــا پيدا می کند و 
منتظر هســتی تا بيايد و با آمدنش 
شور و اشتياق و نور و نوا به زندگی ات 
ببخشد و چه لحظه زيبايی است و 
چه شورانگيز که انتظار به سرانجام 

 ديدار يار و مسافر بينجامد.
آقا جان! 

و  که می شناســمت  سال هاســت 
سال هاســت که خودم را شناخته ام 
و از آن زمان در انتظارت نشسته ام. 
گاهی انتظار را برای خودم معنا کرده 
و خودم را مهيا می کنم که اگر آمدی 
و از راه رسيدی، مرا آماده و گوش به 
فرمان ببينی و آن زمان رو سفيد و 
سرافراز باشم و گاهی کاهلی و کندی 
کرده و نااميد از رســيدنت خودم را 
سرزنش می کنم، اما آنگاه که به ياد 
می آورم نااميدی گناه است و ايمان 
را سســت می کند، دوباره به شوق 

آمدنت خودم را مهيا می کنم.
آقــا جان بيا و با آمدنت شــاديم را 
افــزون و دلم را روشــن کن تا به 
همگان نشان دهم  منتظر مسافری 

بودم که اکنون از راه رسيده است.
سالم بر مسافر زمان

حسن ختام

صادقانهصبحانه
تلخند

قدردانی از مادر
هنگامــی کــه از رســول گرامی 
اســالم)ص( درباره قدردانــی از مادر 
سؤال شد، آن حضرت فرمود: »هيهات! 
هيهات! که بتوانی حق مادر را ادا کنی. 
هر آينه اگر بــه اندازه ريگ های بيابان 
عالج )صحرايی در عربستان( و دانه های 
باران بــه مادر خدمت کنــی و از وی 
قدردانــی کرده و بنــده وار در پيش او 
بايســتی، اين همه خدمات تو به اندازه 
زحمــات وی در هنگامی که در رحم او 
بودی و ســنگينی تو را تحمل می کرد، 

نخواهد بود.« 
مستدرک الوسائل
 ج ۱۵، ص ۲03

ثروت واقعی
هرگز به کسی حســادت نکن برای 

نعمتی که خداوند به او داده است؛
زيرا تو نمی دانی خداوند چه چيزی را 

از او گرفته است
و غمگين نباش وقتی خداوند چيزی 

را از تو گرفت...
زيرا تو نمی دانی خداوند چه چيزی را 

عوِض آن به تو خواهد داد،
پس هميشه شاکر باش...

اگر روزی تصميم به محاسبه ثروتت 
گرفتی،  پول هايت را نشمار...

کافی است تعداد افرادی را که متوجه 
ناراحتيت می شوند،  بشماری

آنها ثروت تو هستند
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 رضا صفــری/ ايــن روزها 
چهره های مشهور هنری و ورزشی و به 
اصطالح »سلبريتی ها« به کانون توجه 
بسياری از مردم تبديل شده اند، فضای 
مجازی را درنورديده اند، عکس های شان 
روی جلد مجالت است و حتی در اخبار 
نيز بخش های  شــبکه های ماهواره ای 
مجزايی را به خــود اختصاص داده اند. 
به طــور کلی، اخبار زندگی شــخصی 
سلبريتی ها، آرايش و لباس های عجيب 
و غريب آنها در جشــنواره ها، سفرهای 
پرهزينه و خوشگذرانی آنها، در کانون 
توجه بسياری از مردم است. از شايعات 
انتخاب همســر و ازدواج آنها گرفته تا 
فيلم و عکس انتخاب لباس و مراســم 
عقد و عروسی آنها، به صورت لحظه ای 

در معرض ديد مردم قرار گرفته است.
اما مسئله وقتی بغرنج می شود که 
سلبريتی ها به مرجع فکری، فرهنگی و 
الگوی عملی و رفتاری بخشی از مردم 

تبديل شوند.
در هر جامعه ای برخی از مردم، به 
ويژه جوانان ممکن است کاستی هايی 
در وجود خود احساس کنند و تعريف 
مشخصی از هويت خود نداشته باشند؛ 
امــا چگونه بايد اين افــراد را با هويت 
واقعی خود آشــنا کرد؟ عقل می گويد 
بايد الگوی مناسبی پيش بينی کرد و از 
افراد باتجربه و متخصص کمک گرفت؛ 
قرآن کريم می فرمايد: »فاســئلوا اهل 
الذکر إن کنتم ال تعلمون« نگفته است 
از افراد معروف و مشهور بپرسيد؛ بلکه 
گفته از اهل ذکــر که متخصص و دانا 

هستند، بپرسيد.
بيشــتر،  شــهرت  امــروز  امــا 
ساختار شکنی بيشتر، حضور بيشتر در 
اينستاگرام و ديگر شبکه های اجتماعی، 
تعداد زياد فالوئرها، کامنت ها و اليک ها 
هســتند که تعيين می کنند مردم بايد 
به دنبال چه کسی راه بيفتند. امروز با 

مرجع تقليد جديدی به نام ســلبريتی 
روبه رو هستيم؛ اما تا چه اندازه اين افراد 
می توانند الگوی مناسبی برای مردم، به 

ويژه جوانان باشند؟
آنها با بهره گيری از شخصيت های 
غيــر واقعی که از خود در رســانه ها و 
فضای مجازی می سازنند، موجب فريب 
مردم می شــوند. مردم گمان می کنند 
کــه يک ســلبريتی از صبح تا شــب 
مشــغول خنديدن، سفر کردن، آرايش 
کردن و لباس روز پوشــيدن است؛ او 
هيچ مشــکلی در زندگی نــدارد و در 
يک خانواده خوشبخت زندگی می کند؛ 
روشنفکر، انديشمند و جهان ديده است؛ 
به کشورش اعتقاد راستين دارد؛ در واقع 
يک اَبَرانسان در ذهن مخاطب ساخته 

می شود.
 گويی خداونــد تمام زيبايی ها و 
نعمت های خود را در سلبريتی به وديعه 
نهاده است! اما چه لزومی دارد که همه 
مردم از زندگــی خصوصی آنها مطلع 
باشند؟ چه لزومی دارد هرجا که می روند 

و تفريح می کنند به ساير مردم هم نشان 
دهند؟ بايد گفت که نمک مشهور شدن 
به مذاق برخی از آنان به گونه ای خوش 
آمده که عطش ديده شدن هر لحظه در 

آنان بيداد می کند.
 اما بايد توجه داشــت، همان طور 
کــه مردم عادی جامعه با يکديگر فرق 
دارند، درباره سلبريتی ها هم اين قضيه 
صادق است؛ يکی از آنها برای اينکه خود 
را وطن دوست نشان دهد، هنر بازيگری 
را حتــی تا صحنه واقعــی زندگی نيز 
می  کشــاند و برای مردم از مشکالت و 
تبعيض ها می نالد و فيلم بازی می کند، 
غافــل از اينکه خود او با اظهارنظرهای 
بيجــا و بــدون اطــالع در زمينه های 
فرهنگی، اجتماعی و سياســی بر آتش 
مشکالت دميده اســت و حاال خود را 

دايه مهربان تر از مادر نشان می دهد.
 يکی ديگر، از مشــکل اقتصادی 
حــرف می زند، اما خودش از کســانی 
اســت که با تبليغ کاالهای خارجی و 
کمک به فرهنگ برند پوشيدن، سبب 

بيکار شدن جوانانی می شود که با آنها 
اظهار همدردی می کند. ديگری به دليل 
اينکه برای رفتن به سفرهای خارجی و 
شرکت در جشــنواره های دهان پرکن، 
دچار مشکل شده، از دالر و گرانی سخن 
می گويد، اما يک بار نديديم از ظلمی که 

بر جهان حاکم است، دم بزند.
دستمزدهای فوق نجومی برخی از 
سلبريتی ها به هيچ عنوان قابل مقايسه 
با دستمزد زحمت کشان جامعه از جمله 
کارگران، رفتگــران و حتی کارمندان 
نيســت. اين تفاوت، يکی از بزرگ ترين 
نابرابری ها در ايران و حتی جوامع ديگر 
اســت؛ اما در ايران مانند کشــور های 
غربی ـ که از هنرمندان ماليات سنگين 
دريافت می کننــد ـ از بازيگران ماليات 
دريافت نمی شود؛ به فرض غير  دولتی 
بودن برخی از پروژه ها، سؤال اينجاست 
که اين دستمزد ها از کدام منابع به دست 
می آيد و ممکن است در پايان به جايی 
برسيم که حق بسياری از افراد جامعه 
زير پا گذاشته شده است. با همه اينها، 

سلبريتی هايی که خود را دوستدار مردم 
ايران می دانند؛ با اين فرض که پول های 
آنها هيچ شــک و شــبهه ای ندارد، آيا 
حاضرند آن را چند قسمت کنند و مانند 
يک کارمند معمولی زندگی کنند و بقيه 
را به مردم ايران و نقاط محروم کشــور 

اختصاص دهند؟
در بسياری از تابلوهای تبليغاتی 
و مجــالت، تصاويری از ســلبريتی ها 
ديده ايــم که مشــغول تبليغ کاالهای 
لوکس خارجی هســتند؛ اگر دل شان 
برای کارگر ايرانی، پول و اقتصاد وطن 
می ســوخت، آيا حاضر به انجام چنين 

کارهايی می شدند؟
به همان نسبت برخی از بازيگران 
هســتند که حضور کنترل شــده ای 
در جامعــه و فضای مجــازی دارند و 
سخنان سنجيده تری به زبان می آورند 
که نمونه آن، در بازيگران پيشکسوت 
بيشتر به چشم می خورد؛ در هر صورت 
بازيگران و هنرمندان را بايد به عنوان 
بخشی از سربازان فرهنگی يک جامعه 
بدانيم، اما آنچه امروز بيشتر به چشم 
می خورد اين است که عده ای به جای 
سرباز، سربار فرهنگ و تمدن غنی اين 

کشور شده اند.
فريب خوردن از سوی جريان های 
سياســی، اظهارنظرهــای ســطحی، 
رفتارهای عوام پســند و پوپوليســتی، 
اپوزيسيون نمايی، همه نشان از اين دارد 
که سربازان فرهنگی جامعه!، خود عامل 
فرهنگ قشری گری و سطحی نگری در 
جامعه اند؛ ممکن اســت برخی رفتارها 
سبب جلب توجه موقتی شود، يا ليست 
فالوئرها را طوالنی تر کند، اما به يقين، 
عمق کم  انديشــه ها را نشان می دهد. 
محل توجه قرارگرفتن ســلبريتی ها و 
جامعه شناسی  متعدد  داليل  بازيگران، 
و روانشناســی دارد کــه در جای خود 

بايد بحث شود.  

سلبریتیهابافرهنگجامعهچهمیکنند؟

سینمایی »پایتخت«
 ساخته می شود

مجموعه تلويزيونــی »پايتخت« در 
تعطيالت نوروز امســال در قالب يک فيلم 

سينمايی از سيما پخش می شود.
پيش از اين قرار بود قســمت ششم 
از ايــن مجموعه توليد شــود؛ اما به گفته 
تهيه کننده »پايتخــت« با توجه به اينکه 
بازيگران ســريال در ســاير کارها حضور 
داشــتند، در نهايت تصميم بر اين شد که 
يک نسخه سينمايی از کار برای نوروز 98 
آماده شود. گفتنی است، فيلم نامه اين اثر 
کامالً مستقل و جداست و به آنچه تا به حال 

مخاطبان ديده اند، ربطی ندارد.
قرار شــده است، بازيگران در فرصت 
باقی مانده تا نوروز جمع شــوند و در يک 
نســخه ۱۰۰ تا ۱۲۰ دقيقــه ای پايتخت 
 را در شــب ســال نو مهمــان خانه های

 مردم کنند.

اجرای یک نمایش
 درباره انقالب

نمايش »زمــان در حبس قصر« به 
کارگردانــی ميــالد جباری موالنا اجرای 
عمومی خود را در باغ موزه قصر آغاز کرد.
عــزت اهلل  نمايــش،  افتتاحيــه  در 
مطهری)عزت شــاهی( زندانــی و مبارز 
معروف دوران ستمشاهی و فرزند آيت اهلل 

طالقانی از پوستر آن رونمايی کردند.
نمايش زمان در حبس قصر به شيوه 
تئاتر کاربردی و با حضور تماشــاگران در 
صحنــه و محل اجرای نمايش، مبارزات و 
مرارت های زندانيان سياسی در بند رژيم 
طاغوت را بــه تصوير می کشــد و ديدن 
اين نمايش برای افراد کمتر از ۱۲ سال و 

بيماران قلبی و عصبی ممنوع است.
اجــرای عمومی ايــن نمايش تا ۲۳ 
اســفند ماه در باغ موزه قصر ادامه خواهد 

داشت.

جشنواره جام جم
 »ثریا« را ندید

برنامه تلويزيونی »ثريا« امســال در 
هيچ يک از بخش های تخصصی و به ويژه 
بخش مردمی جشنواره تلويزيونی جام جم 

حضور ندارد.
پس از ناديــده گرفتــن »ثريا« در 
برنامه »سه ستاره« در سال ۱۳9۵ که در 
پی انتقادات رسانه ها به مسابقه اضافه شد 
و تنديس جايزه مردمی را گرفت، امســال 
نيز برای بار دوم همان اتفاق تکرار شده و 
»ثريا« از ميان برنامه های تلويزيون که در 
جشنواره حضور دارند، فاکتور گرفته شده 

است و در هيچ بخشی حضور ندارد.
اين اتفــاق در حالــی روی داده که 
»ثريا« در کنار برنامه زنده خود مستندهای 
بلند نيز توليد کرده است که اين مستندها 
جريان ســاز بوده و مورد استقبال مردم و 

اهالی رسانه قرار گرفته است.

مجموعه داستانی
 »شهید باکری« در سیما

مجموعه داستانی »شهيد باکری« با 
نام »آقای شهردار« ساخته می شود.

مهدی رمضانی که کارگردانی مجموعه 
»آقای شــهردار« را برعهــده دارد، اظهار 
داشــت: »اين مجموعــه در چند مرحله 
توليد خواهد شد که هر مرحله يک مقطع 
از زندگی شهيد باکری را روايت می کند.«

وی ادامــه داد: »مرحلــه اول »آقای 
شهردار« در سه قسمت ۳۵ دقيقه ای توليد 
خواهد شــد که به بخش کودکی اين شهيد 
بزرگوار تا مقطعی که شــهرداری اروميه را 
برعهده می گيرند، مربوط می شود. در حقيقت 
دوران کودکی، نوجوانی، فعاليت های جهادی 
ايشان و شهردار شدن شان به تصوير کشيده 
می شــود. در بخش های بعدی نيز به وجوه 
ديگر زندگی اين شهيد و فعاليت های ايشان 
در مقطع انقالب اسالمی خواهيم پرداخت.«

تجلیل از 10 چهره انقالبی صحنه تئاتر
در آيين »چهل سال صحنه« که در حاشيه جشنواره تئاتر فجر برگزار شد، افزون بر رونمايی 

از کتاب »چهل سال نمايش« از ۱۰ هنرمند انقالبی عرصه نمايش تجليل شد.
در ادامه مراســم کليپی از کريم اکبری مبارکه، ســعيد اسماعيلی، اعظم بروجردی، مرتضی 
شاه کرم، اميرحسين شفيعی، ندا ثابتی، حسين عالم بخش، محمود فرهنگ، نصراهلل قادری و مريم 

معترف به عنوان برگزيدگان تئاتر انقالبی در جشنواره فجر پخش شد.
در اين مراسم همچنين از کتاب »چهل سال نمايش« که حاوی کوشش های هنرمندان هنر 
نمايش در سطح کشور از سال ۱۳۵7 تا ۱۳97 است، رونمايی شد.  شهرام کرمی، مدير کل هنرهای 
نمايشی وزارت ارشاد در اين مراسم به پايين بودن تعداد مخاطبان تئاتر اعتراف کرد و گفت: »ما 
بيش از ششــصد جشنواره تئاتر در کشــور داريم؛ اما تنها ۵ ميليون نفر مخاطب اين جشنواره ها 
هســتند. معتقدم اين مســئله ناشی از نگاه رويدادمحوری است که در ايران نسبت به تئاتر وجود 
دارد؛ در همين راستا برگزاری تورهای هنری راهی مناسب برای افزايش مخاطب تئاتر هستند.«

سریال های نوروز ۹۸ مشخص شد
تلويزيون در نوروز ۱۳98 با سريال های متفاوتی مهمان خانه های مردم می شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، هر ســاله تلويزيون برای ايام نوروز که يکی از پربيننده ترين بخش های صداوسيما است، 
توليدات متنوع و جذابی را تدارک می بيند. توليدکنندگان برنامه ها برای اين ايام نهايت سعی و تالش 
خود را می کنند تا بهترين محتوا را عرضه کنند. امسال نيز به روال سال های گذشته، تلويزيون برای 
نوروز برنامه های ويژه ای تدارک ديده است. يکی از اصلی ترين برنامه های تلويزيون پخش سريال های 
متنوع است که می تواند برای ساعاتی خانواده ها را دور هم جمع کند. اين سريال ها عبارتند از: سريال 
تلويزيونی »ن. خ« در ژانر طنز ساخته سعيد آقاخانی که در ايام نوروز ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه يک پخش 
می شود.پس از همکاری حامد عنقا با بهرنگ توفيقی در سريال »پدر«، اين دو نوروز 98 با مجموعه 
»ساده دالن« مهمان خانه های مردم می شوند که اين سريال همانند سريال های سال های گذشته ساعت 
۲۱:۳۰ از شبکه دو پخش خواهد شد. سريال تلويزيونی »مّر قانون« به کارگردانی مشترک محمدحسين 

لطيفی و عليرضا نجف زاده که برای نوروز 98 در ساعت ۲۰:۴۵ روی آنتن شبکه سه سيما می رود.

اخبار فرهنگی

کتیبه سبز

 عرض تبریک
به زمين تا که رسيدی همه جا زيبا شد
هرچه گل بود شکفت و دل باران وا شد
هر فرشته به تو يک نام بهشتی می داد

آسمان ديد که مجموعه آن »زهرا« شد
گفت آهسته که خورشيد بتابد همه جا
اين چنين نام تو اعالم به يک دنيا شد

رسم شان بود عرب ها که به ُگل پشت کنند
رحمت آمدنت مژده »اعطينا« شد

يک شب آويخته شد چادرت از عرش خدا
عطر رويايی آن قسمت مريم ها شد

عشق هنگام نمازت به تماشا آمد
»وندرين دايره، سرگشته پابرجا« شد

روز ميالد شما بود و دلم خواست، غزل
عرض تبريک قشنگی بشود، آيا شد؟

لیال تقوی

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
با اندک تأمل در گزاره های ذکر شده،  به راحتی می توان نتیجه 
گرفت، با پیوستن به FATF و کنوانسیون های مرتبط، نه تنها هیچ 
گره ای از مشــکالت اقتصادی و مالی ایران باز نخواهد شد؛ بلکه بر 
حجم این گره ها و مشکالت افزوده خواهد شد.عقالنیت و تدبیر اقتضا 
می کند،  در شرایطی که آمریکایی ها مصمم به تشدید تحریم ها علیه 
کشور و ملت ایران هستند، مسئوالن کشور هوشمندانه به دنبال دور 
زدن تحریم ها،  خنثی سازی اثر تحریم ها و تقویت اقتصاد داخلی از 
طریق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باشند. باید هوشیار بود و با دست 
خود،  آمریکایی ها و شــرکای اروپایی آنها را  در به نتیجه رساندن 
سیاست »فشار ـ مذاکره« کمک نکرد. اکنون غرب رو به خدعه آورده، 
می خواهد ملت ایران را به دســت مسئوالنش از حرکت باز دارد. در 
اینکه پیوستن به این نوع کنوانسیون ها،  گره ای از مشکالت اقتصادی 
باز نمی کند، به استدالل نیازی نیست. آقای ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان، در مجلس شورای اسالمی با صراحت اعالم کرد: »نه بنده 
و نه آقای رئیس جمهور،  نمی توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این 
کنوانسیون مشکالت حل خواهد شد ولی تضمین می دهیم با نپیوستن 
به آن آمریکا مشــکالت را برای ما ایجاد خواهد کرد.« سست بنیان 
بودن چنین استداللی برای پذیرش این کنوانسیون ها،  بسیار روشن 
است؛ چرا که فهرست بهانه ها برای فشار بلند بوده و پایانی ندارد. ما 
هر نوع بهانه ای را از دســت غربی ها خارج کنیم،  آنان بهانه ای دیگر 
می آورند. مگر نه این اســت که با صراحت، از ضرورت متوقف کردن 
برنامه موشکی جمهوری اسالمی ســخن می گویند. آیا در موضوع 

موشکی هم باید بهانه فشار را از دست آنان خارج کرد؟

یادداشت

ادامه از صفحه اول
نگاه سوم که نگاه تکميلی و تلفيقي است، رويکرد ساختاري ـ کارکردي 
است، که الزمه انقالبي بودن نظام را وجود الگويي در ساختار تشکيل نظام از 
مالک و معيار انتخاب حاکم تا ســازوکار انتخاب حاکم و معيار تصميم گيري 

مي داند و از طرفي بر کارکرد و کارآمدي تأکيد مي کند.  
 اين نظر از طرفي بر اين باور اســت که هدف از تشکيل نظام اسالمی ـ 
انقالبی آماده شدن زمينه براي برخورداري از رفاه مادي و رشد و کمال معنوي 
است و اگر حکومت در اين زمينه ناکارآمد باشد، مشروعيت خود را از دست 
خواهد داد و از طرفي معتقد اســت ايجاد چنين جامعه اي که هم رفاه مادي 
تأمين شود و هم رشد و تعالي معنوي، جز از طريق ساختار اسالمي ـ انقالبی 
محقق نخواهد شد و رسيدن به اهداف انقالب اسالمي بدون شکل گيري ساختار 

نظام انقالبی ادعايي بيش نخواهد بود.
آنچه مشخص است نظريه سوم ترسيم کننده الگويی است که رهبر حکيم 
انقالب اسالمی از طرح نظريه نظام انقالبی در ذهن دارند. به همين دليل، از 
نگاه ايشــان »نظام اسالمي عبارت است از اينکه، اوالً؛ قسط اسالمي و احکام 
اســالمي در جامعه تحقق پيدا کند. ثانياً؛ افراد صالح و شايسته  اي متصدي و 
مباشــر اين کار باشند )بدون وجود افراد شايسته و صالح، امکان ندارد احکام 
اســالمي و قسط اسالمي در جامعه پياده شــود(. ثالثاً؛ اعتماد و باور و قبول 
مردم و رابطه  مستحکم ميان اين مجموعه  خدمتگزار و مردم بايد وجود داشته 
باشــد. هر کدام از اين سه پايه اگر کم باشد، فلسفه حکومت اسالمي تحقق 
پيدا نخواهد کرد. اگر ما هدف خود را اجراي قســط اسالمي و تحقق احکام 
اسالمي قرار نداديم و باور و ايمان خود را به اهداف ديگري متوجه کرديم، اين 
نظام اسالمي حفظ نخواهد شد و اصاًل نظام، اسالمي نيست.«)۱۳8۱/8/۲۰(

در کالم معظم له انقالب، يعنی نظام انقالبی، نظامی با هدف های انقالب، با 
حرکت انقالبی، با جهت گيری انقالب! و »برای تحقق آن يک دستگاه مديريّتی 
الزم دارد که آن می شود دولت انقالبی... دولتی که ارکان آن، انقالب را از بن 
دندان باور کرده باشند و دنبال انقالب باشند.« و ما اکنون در مرحله تشکيل 
دولــت انقالبی قرار داريم. بنابرايــن مرحله  پس از نظام انقالبی، ايجاد دولت 
انقالبی است و با عملکرد صحيح دولت انقالبی است که امکان تحقق مرحله 
چهارم تمدن ســازی که تشکيل »جامعه انقالبي« است، محقق خواهد شد و 
 در نهايت بســتر برای تحقق »تمّدن انقالبی و اسالمی« نوين جهانی فراهم

 خواهد شد.
تالش برای تحقق کامل نظام انقالبی، روح رســالتی اســت که جوانان 
مؤمــن انقالبي به منزلــه مخاطبان اصلی »بيانيــه گام دوم« بر عهده دارند 
و هم بايد در مســير نظريه پــردازی و ارتقا و تکميــل بنيان های نظری آن 
 تالش کنند و هم در نگاهی معطوف به عمل، در مسير تحقق عينی آن گام 

بردارند.

 FATFگره گشا یا گره ساز
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