
اربعین حسینی به مثابه نماد بارز فرهنگ عاشورا و واقعه کربال امروز در میان 
ملت های گوناگون شــناخته شده است. یکی از دالیل آن هم پیاده روی عظیم تا 
حرم امام حســین)ع( است که در پرتو تحوالت صورت گرفته در کشور عراق در 
ســال های اخیر رونق خاصی گرفته؛ یک حرکت بی نظیر در جهان که از ظرفیت 

بسیار باالیی برای انتقال فرهنگ تشیع برخوردار است. 
ریشه این سنت ارزشمند به حرکت جابربن عبداهلل انصاری به همراه شاگردش 
عطیه عوفی نخســتین زائران حرم امام حســین)ع( برمی گردد که پس از واقعة 
عاشورای سال 61 هجری از مدینه رهسپار عراق شدند و روز بیستم صفر به کربال 
رسیدند. این سنت حسینی در طول تاریخ پس از واقعه عاشورا با فراز و نشیب های 

فراوانی روبه رو بوده و در مقاطعی با دشواری های فراوانی همراه بوده است. 
فصل جدید این حرکت که در سال های اخیر شاهد آن هستیم، باشکوه ترین 
راه پیمایی از این جنس است که به تعبیر رهبر معظم انقالب، »شروع مغناطیس 
جاذبه حسینی« است. سنت دیرینه شیعیان عراق برای پیاده روی با استقبال ویژه 
عاشقان اهل بیت)ع( و دلدادگان اباعبداهلل)ع( از کشورمان به عرصه وحدت و برادری 
دو ملت تبدیل شده است. البته حضور شیعیان و دلباختگان اهل بیت)ع( از اقصی 
نقاط جهان در این همایش عظیم نیز صحنه های زیبایی را به تصویر می کشــد 
و نشــان از همدلی و وحدت شیعیان دارد. نقش ملت عراق در راه اندازی و اداره 
موکب های مردمی برای پذیرایی و اسکان میلیون ها زائر که از عشق و ارادت آنان 
به اباعبداهلل الحسین)ع( حکایت دارد، از جنبه های بی مانند این حرکت بزرگ است.

اما نکته مهم این است که چنین حرکت بی نظیری در عصر رسانه و ارتباطات 
و حکمرانــی مدعیان آزادی بیان، از لنز دوربین های خبری جهان دور می ماند و 
رسانه های بزرگ چشم خود را بر آن بسته و از انتشار ابعاد و زوایای آن جلوگیری 
می کنند؛ چرا که در حقیقت انعکاس واقعیت موجود اذعان به حقانیت این راه و این 
تفکر است که دشمن از آن ابا دارد. با توجه به این وضعیت، دولت و رادیو ـ تلویزیون 
عراق باید محدودیت های رسانه ای برای بازتاب چنین همایش شکوهمندی را رفع 
کنند تا رسانه های کشورهای اسالمی، به ویژه جمهوری اسالمی ایران بتوانند در 

انعکاس آن نقش بیشتری ایفا کنند.
موضوع مهم تر این است که دو دولت عراق به عنوان میزبان زائران و دولت 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشور دوست و همسایه و کشوری که بیشترین 
زائــران اربعین پس از مــردم عراق را به خود اختصــاص داده، در برگزاری این 
همایش بزرگ وظایفی برعهده دارند که باید با جدیت بیشتر دنبال کنند. نگارنده 
منکر برنامه ریزی ها و تالش های دستگاه ها و نهادهای مختلف در برگزاری مراسم 
پیاده روی اربعین نیســت؛ اما با وجود گذشت چند سال از اوج گیری این حرکت 
همچنان مشکالت فراوانی وجود دارد که باید برای آنها تدابیری اتخاذ شود و پایان 

مراسم امسال به منزله آغاز برنامه ریزی برای سال آینده تلقی شود.
از یک ســو دولت عراق و مسئوالن این کشور باید نسبت به فراهم آوردن 
زیرســاخت های الزم در بخش جاده و ناوگان حمل و نقل برای اداره چنین آیین 
بزرگی که هر ســال برگزار می شود، تدابیر الزم را اتخاذ کنند و دست اندرکاران 
عتبات عالیات و حرم های مطهر باید برای تسهیل حضور زائران در چنین مناسبتی 
برنامه ریزی الزم را انجام دهند، از سوی دیگر دولت ایران نیز با تسهیل شرایط 
حضور مردم در مراسم پیاده روی اربعین از روادید و ناوگان حمل ونقل گرفته تا 
اختصاص ارز برای زائران با در نظر گرفتن شــأن و منزلت زائران برنامه ریزی و 
اقدام کند تا نابســامانی های موجود برای سال های آینده مرتفع شود. همچنین 
مسئوالن فرهنگی، سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی با همکاری 
و تعامل با مســئوالن عراقی شــرایط انتقال تجربیات به آنان را فراهم کنند تا 
دست اندرکاران این مراسم در عراق بتوانند این مراسم بزرگ را بهتر و مناسب تر 

برگزار کنند. ان شاءاهلل
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13 آبان در تاریخ مبارزات ملت ایران و ادبیات انقالب اسالمی فراتر از یک 
روز تاریخی، یک نماد با معانی فراوان است. پیروزی ها و شکست های راهبردی 
برای دو جبهه متفاوت از نظر ماهیت در این روز رقم خورده است. از این رو باید 
13 آبان را به خوبی شــناخت و آن را به نســل جوان شناساند. در دل 13 آبان 
معانی ای چون؛ قیام برای خدا، پدیدآیــی نصرت های الهی،  بروز و ظهور خلق 
و خوی استکباری آمریکا، آشکار شدن ماهیت رژیم فاسد،  دیکتاتور و وابسته 
پهلوی، حضور نســل جوان در صحنه، رویارویی دو جبهه حق و باطل،  پیروزی 
جبهه حق و شکست جبهه باطل وجود دارد. همین معانی فراوان، 13 آبان را به 
یک نشــانگر تبدیل کرده و عنوان روز »ملی مبارزه با استکبار جهانی« را برای 

این روز به ثبت رسانده است.
وجود عنصر برجســته مبارزه با استکبار در سه رویداد تاریخی در مقاطع 
مختلف،  امــا در یک روز و آن هم 13 آبان، دلیل اصلی این نامگذاری اســت. 
بنابراین 13 آبان، نشانگر بخشی از هویت ملت ایران است. ملت ایران، یک ملت 
مؤمن،  والیتمدار، مجاهد و استکبارســتیز است. نزدیک به چهل سال است که 
مستکبران عالم دست در دست هم داده تالش می کنند تا در این هویت تغییر و 
تبدیل پدید آورند؛ لکن نه تنها موفق نشده اند؛ بلکه عالوه بر ثبات قدم ایرانیان 
در استکبارستیزی، این هویت، دیگر ملت های جهان را تحت تأثیر قرار داده است. 
اکنون ســتیز با آمریکای جهانخوار به عنوان مصداق اصلی و کامل استکبار در 
عصر حاضر مورد توجه بسیاری از ملت ها قرار گرفته است. بیشترین عصبانیت 
آمریکایی ها از ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی به دلیل همین نقش الگویی و 

الهام بخشی در استکبارستیزی برای دیگر ملل است.
ایستادگی چهل ساله ملت ایران در برابر آمریکا، این حقیقت را آشکار کرد 
که در پرتو قدرت ایمان و برخورداری از نصرت الهی، می توان طاغوت زورگویی 
جهان را به زیر کشــید. اکنون عالوه بر مبارزات پراکنده در سراسر جهان علیه 
استکبار، یک جبهه منســجم، قدرتمند و پیشرونده در منطقه راهبردی غرب 
آسیا، از سواحل شرقی مدیترانه تا سواحل دریای سرخ علیه آمریکا به صورت 

فعال در حال مبارزه است.
پدیدآورنده اصلی این جبهه، ملت ایران بر مبنای آموزه های اسالم ناب و با 
رهبری امامین انقالب اسالمی است. به همین دلیل، آمریکایی ها به دنبال انتقام 
از ملت ایران و نظام جمهوری اســالمی هستند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا با 
خروج از برجام، روز 13 آبان را با آغاز اجرای تمامی تحریم ها و شــعار »به صفر 
رســاندن صادرات نفت ایران«، روز انتقام از ملت ایران تعریف کرده است. به 
عبارتی، آمریکایی ها می خواهند در »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی«، با تشدید 
تحریم های به زعم خود بی سابقه در تاریخ، شکست بزرگی را به ملت ایران تحمیل 
کنند و به دوران استکبارستیزی ایرانیان پایان دهند. آنان می خواهند از طریق 
جنــگ اقتصادی، عملیات روانی و ایجاد اخالل های امنیتی و برهم زدن ثبات و 
آرامش کشــور، عرصه زندگی را بر مردم سخت کرده و چنین القا کنند که تنها 

راه رهایی از این وضعیت تسلیم شدن در برابر آمریکاست.
اما صاحب این قلم، با استناد به سنن الهی، تجارب تاریخی، هوشمندی و 
بصیرت مردم و هدایت های رهبری حکیم انقالب اسالمی، معتقد است، چهارمین 
شکست  برای آمریکا در 13 آبان 13۹۷ و در ادامه شکست های سه گانه پیشین 

در این روز تاریخی رقم خواهد خورد.
اگر تا به امســال،  13 آبان دربردارنده سه رویداد تاریخی بود، از این پس و 
در سال های بعد، باید در شرح 13 آبان به چهار رویداد تاریخی، به چهار پیروزی 
ملت ایران و چهار شکســت آمریکا در این روز اشاره کرد. این چهار شکست 

آمریکا عبارت است از:
اولین شکست ـ اولین رویداد تاریخی در 13 آبان سال 13۴3 رقم خورد و آن 
تبعید حضرت امام خمینی)ره( از ایران به ترکیه به دستور مستقیم آمریکایی ها 
بود.                                                                                           ادامه در صفحه۲
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پــس از اعــالم برنامه های 
اصالحــی محمدبن ســلمان در 
راســتای چشــم انداز ۲۰3۰ این 
کشور و واکنش های متفاوت جامعه 
عربستان، به منظور راستی  آزمایی 
مجموعه ای  مردمی،  واکنش های 
از اقدامات با هدف افکارســنجی 
کار  دستور  در  ســعودی  جامعه 
آمده  به دست  نتایج  گرفت.  قرار 
از این افکارسنجی نشان می دهد، 
حدود دو میلیون نفر در عربستان 
مخالف  و  موافق  گرایش هــای  با 
حکومت، در این نظرسنجی شرکت 
از ولی عهد  و مطالبات خود  کرده 

سعودی را بیان کردند.
از ســوی دیگر، بــا وجود تالش 
سعودی ها مبنی بر ارائه تصویر مثبت 
از برنامه های اصالحی محمدبن سلمان، 
تنهــا 1۹ درصد مــردم از برنامه های 
ولی عهد سعودی اعالم رضایت کردند و 

حدود ۸1 درصد از اجرای این برنامه ها 
و پیامدهای آن در سطح جامعه ناراضی 
نارضایتی  مصادیق  مهم ترین  هستند. 
مردم بر برنامه هــای اقتصادی تمرکز 
داشت و شــامل موضوعاتی چون باال 
بودن هزینه ها، قطع خدمات، مسکن، 
استخدام اتباع خارجی در مراکز دولتی، 
پایین بودن ســطح درآمــد، افزایش 
بیکاری، پایین بــودن حقوق، افزایش 

مالیات و وضعیت نامناسب بیمه بود.
اقتصادی،  برنامه هــای  بر  افزون 
مصادیق نارضایتی مردم در بخش های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز بروز 
داشــت که شــامل موضوعاتی چون 
بی توجهی مسئوالن به مردم، مشکالت 
زندانیان، ارائه خدمات درمانی، اعطای 
آزادی بــه زنان، بازداشــت مخالفان 
حکومتــی، اهمــال در امــور دینی، 
بی توجهی به مســائل اخالقی، جنگ 
یمــن و متزلزل شــدن بنیان خانواده 

می شد.
به منظور دستیابی به پاسخ های 
واقعی از بستر جامعه سعودی، تالش 
شــد از متون ایجابی و دارای محتوای 
مناسب که ناظر بر واقعیت های جامعه 
عربستان اســت، استفاده شود. ضمن 
اینکه به مردم عربستان اطمینان داده 
شــد حکومت در اولین سالگرد والیت 
عهدی محمدبن سلمان )۳۰ تیر ماه(، 
برنامه های اجرایی خود را آسیب شناسی 
کرده و قرار است نسبت به اصالح آن 
اقدام کند؛ از این رو، شرکت کنندگان در 
نظرسنجی از طیف های موافق و مخالف 
حکومت، بدون هیچ حساسیتی نظرات 

خود را ارائه دادند.
گفتنی است، محمدبن سلمان در 
سفر فروردین ماه 1۳۹۷ به آمریکا، در 
دیدار با ســران و مدیران شرکت های 
فنــا وری جهان از جملــه بیل گیتس 
مدیرعامل مایکروســافت، جف بزوس 

مدیرعامل آمازون، تیم کوک مدیرعامل 
اپل، ساندار پیچای مدیرعامل گوگل، 
مارک زاکر برگ مؤسس فیس بوک و 
توئیتر، روبرت مرداک سهام دار اصلی 
غول رسانه ای نیوز کورپوریشن و ایالن 
ماسک مدیرعامل تسال، تالش کرد از 
طریق سرمایه گذاری در این شرکت ها 
و بهره گیری از ظرفیت های آنها، تصویر 
منفی مردم آمریکا و جهان نســبت به 

عربستان را تغییر دهد.
حســب آمار ارائه شده از سوی 
پایگاه داده ها، شرکت های فناوری فوق 
که بیشترین کاربران را در فضای مجازی 
دارند، محبوبیت محمدبن ســلمان در 
جامعه عربستان، حدود ۳۸ درصد است. 
این آمار حاکی از تالش شــرکت های 
مذکور برای بهبود تصویر عربســتان و 
ولی عهد ســعودی در جامعه سعودی، 
منطقــه و نظام بین الملل اســت و با 

واقعیت های جامعه فاصله دارد.

دستیار و  مشاور عالی فرمانده 
کل قوا گفت: »در این ۴۰ ســال، 
آمریکا هر توانی داشته به میدان 
آورده و شکست خورده است؛ لذا 
مجبور است از منطقه غرب آسیا 

عقب نشینی کند.«
ســردار سرلشــکر صفوی، در 
مراســم رونمایی از کتــاب »تاریخ 
شــفاهی از ســنندج تا خرمشهر« 
طی سخنانی اظهار داشت: »پس از 
آزادسازی سنندج، مردم از پاسداران 
و نیروهای مدافع شــهر اســتقبال 
کردنــد. تا پیش از جنگ ما فقط در  
کردســتان حدود 5۰۰ شهید دادیم 
که نیمی از این تعداد مربوط به شهر 

سنندج می شد.«
وی بــا اشــاره به آغــاز جنگ 

تحمیلی پس از حوادث کردســتان، 
گفــت: »در این هنگام که ما هنوز از 
جنگ کردســتان فارغ نشده بودیم، 
ارتش عراق به خوزستان حمله کرد. 
عراقی ها همه شــهر را نابود کردند و 
گفتند »ما آمده ایم که بمانیم«. مردم 
خرمشــهر و آبادان مجبــور به ترک 
شــهر شدند و شهری که مردم در آن 
نباشند، به شهر ارواح تبدیل می شود. 
در آزادســازی خرمشهر وحدت بین 
رزمندگان ارتش و ســپاه و بسیج را 

می بینیم.«
دســتیار و  مشاور عالی فرمانده 
کل قوا تصریــح کرد: »پس از پایان 
جنگ عراق با ما، آنها به کویت حمله 
کردند و توانســتند در کمتر از هفت 
ساعت این کشــور را تصرف کنند؛ 

اما در کشــور ما مردم ۳4 روز فقط 
در خرمشــهر مقاومت کردند. برای 
آزادســازی کویت همه به این کشور 
کمــک کردند؛ ولی در آزادســازی 
خرمشــهر همــه به عــراق کمک 

می کردند.«
سرلشــکر صفوی با اشــاره به 
تروریستی  گروهک های  پشــتیبانان 
در ابتدای انقالب گفت: »در اســناد 
منتشرشده از النه جاسوسی آمریکا، 
مشخص شــد آمریکا از این گروه ها 
حمایت می کــرد و آنها صدام را برای 
حمله بــه ایران تحریــک کردند. از 
کودتای مرداد سال 1۳۳۲ تا سرنگونی 
شاه در سال 1۳5۷ همه چیز ایران در 
اختیار آمریکا بود و همه جنایات شاه 
با تأیید آنها بود. کارنامه سیاه اقدامات 

آمریکایی ها در 4۰ سال گذشته نشان 
می دهــد؛ آنها طی این ســال ها ما را 
تحت فشار گذاشتند. پشت سر ترور 
شخصیت ها در اول انقالب آمریکا بود 
و دســت صدام هم از آستین آمریکا 

بیرون آمد.«
وی افــزود: »در این 4۰ ســال، 
آمریکا هر توانی داشته به میدان آورده 
و شکست خورده است ، لذا مجبور  است 
از منطقه غرب آسیا عقب نشینی کند. 
قــدرت آمریکا رو به افول اســت و با 
شکل گیری محور مقاومت و الگو گیری 
از بیانات رهبر معظم انقالب و حضرت 
امام)ره( ملت ها سرنوشــت خودشان 
را رقــم خواهنــد زد. آمریکایی ها از 
ملت ایران شکســت خوردند و دیگر 

نمی توانند بر ما غلبه پیدا کنند.«

بازنگاهی به نتایج افکارسنجی از جامعه عربستان 

بن سلمان محبوبیت زیادی ندارد

سردار صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا 

آمریکا مجبور به عقب نشینی از منطقه غرب آسیا است

صبح صادق زمینه ها و اهداف سفر نتانیاهو به عمان را بررسی می کند

استراتژی ابهام با دیپلماسی ترکیبی
  این ســفر را می توان خبرسازی های گوناگون برای تحت الشــعاع قرار دادن موضوع قتل خاشقجی و 
جایگزین شدن موضوعات دیگر از طریق یک فشار دیپلماتیک به ایران در اروپا و اتهام تروریسم، سفر منطقه ای 
مقامات صهیونیســتی به امارات، بحرین و پادشــاهی عمان و برجسته کردن موج عادی سازی مناسبات با رژیم 
صهیونیستی، سرپل جدید مذاکراتی با ایران، سایه جنگ، طرح مجدد تهدید روسی و چینی برای آمریکا ارزیابی کرد

  مذاکرات امنیتی و سیاســی بین نتانیاهو و ابومازن مدتی است که با چالش جدی روبه رو است و 
طرح معامله قرن ترامپ نیز، به شدت بر این مذاکرات تأثیر منفی گذاشته، به نحوی که ابومازن، ادامه مذاکره 
با نتانیاهو را بی فایده  دانسته و جایگاه میانجی گری آمریکا را نیز زیر سؤال برده  و از روسیه درخواست ایفای 

نقش فعال تر در مذاکرات سازش دارد

گزارشی از  مطالبات رهبر معظم انقالب از دولت برای حل مشکالت

مردم در انتظار
 اقدام هستند

امام خامنه ای در دیدار دانش آموزان و دانشجویان
شکست سیاست های خصمانه آمریکارا در قبال ایران تبیین کرد

 شکست چهارم در ۱۳ آبان ۱۳۹۷پیروز چالش ۴۰ ساله
  صفحه۲  همین صفحه

نگاهی به رفتار دوگانه اصالح طلبان در برخورد با مرجعیت

منکران تقلید، مدافعان مرجعیت!



  امین پناهی/ نزدیک به یک دهه است 
که رهبر حکیم انقالب نام گذاری بر روی سال ها 
را به سمت و ســوی موضوعات اقتصادی سوق 
داده اند. شعارهایی که ضمن نشان دادن راهبرد 
حاکمیت نظام اســالمی در مــوارد اقتصادی، 
راهکارهای اساسی آن را برای مسئوالن ترسیم 

می کند.
هر چند صحبت هایی از این دست به فراخور 
شرایط و موقعیت های گوناگون ایراد می شود؛ اما 
در چند ماه اخیر به دلیل بروز مشکالت اقتصادی 
و فشــار بر روی اقشــار ضعیف جامعه در حوزه 
معیشت و هزینه های روزمره، این نوع توصیه ها 
و دســتورات بیش از پیش از سوی ایشان بیان 

شده و مورد تأکید قرار گرفته است.

جلسات ویژه با دولتمردان
اوایل تابســتان امسال بود که رهبر معظم 
انقالب در نامه ای برای رئیس جمهور ضمن ابراز 
نگرانی درباره بازار ارز و سکه، دستور رسیدگی 
به مســائل پیش آمده در ایــن زمینه را صادر 
کردند. پس از آن هم چه در جلسات اختصاصی 
با مســئوالن و حتی در جمــع مردم از وظایف 
دولت برای برون رفت از مشکالت و مسائل کشور 
صحبت کرده اند. به طور خاص در جلسه ای که 
به درخواست رهبر معظم انقالب با هیئت دولت 

انجام شــد، ایشــان 
بــه برخی نــکات در 
مواجهه با مشــکالت 

اشاره داشتند.
فرزانــه  رهبــر 
کردند  تأکید  انقالب 
از  را  دولت  مشکالت 
دلسرد  مســیر  ادامه 
نکند. ایشان با تشبیه 
مشکالت  حل  مسیر 
اقتصادی به مسیر نبرد 
و مبارزه، فرمودند: »در 

میدان نبرد و مبــارزه آنچه بیش از همه به آن 
احتیاج دارید این است که روحیه  تحّرک، روحیه 
پیشرفت، روحیه  مبارزه با شرایط را در خودتان 

تقویت کنید؛ این شرط اول است.« 
پس از آن هم نکات دیگری از قبیل ساخت 
تصویر درست از دولت در ذهن مردم، برخورد با 
متخلفان، رسیدگی به مشکالت نظام بانکی و لزوم 

صحبت دولتمردان با مردم مطرح شد.
حتی در این جلسه رهبر معظم انقالب به 
طور تلویحی به جابه جایی کســانی که توانایی 
کار کردن و حرکت در مسیر مشکالت را ندارند 
این گونه اشاره می کنند: »اگر چنانچه کسی حاال 
بعید است، احساس بکند که نمی تواند با این روند 
کنار بیاید خب طبعاً افرادی باید بیایند جایگزین 
بشــوند تا این مجموعه، مجموعه  حرکت کننده 

خوبی باشد.«
رهبر معظم انقالب در آن روزها، برخالف 
کســانی که معتقد بودند این دولت توانایی رفع 
مشکالت کنونی کشور را ندارد و در فکر عبور از 
دولت و شخص رئیس جمهور بودند، دولت فعلی را 
توانمند برای حل مشکالت فعلی دانستند، دولتی 
که حاال ممکن است به چند تغییر هم در درون 

خود نیاز داشته باشد.

جایگزینی اقتصاد نفتی
یکی دیگر از نکاتی که رهبر معظم انقالب 
همواره از گذشــته به آن اشــاره کرده اند و در 
ماه های اخیر نیز از بیان آن غافل نبوده اند، بحث 
جایگزینی اقتصاد نفتی حاکم بر کشور بوده است. 
ایشان در ورزشگاه آزادی و دیدار با صد هزار جوان 
بسیجی این مشکل را این گونه مطرح می کنند: 
»ما مشکل اقتصادی داریم، اقتصاد نفتی داریم 

که این خودش یک عیب بزرگ است.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار 
با نخبگان هم به این موضوع اشــاره می کنند: 
»یک دیدگاه، دیدگاه برنامه ریزی برای مســائل 
کشور است؛ تأثیر ]نخبگان[ در برنامه ریزی برای 
مسائل کشور. حّتی مثاًل فرض بفرمایید تبدیل 
اقتصاد نفتی به اقتصاد مستقل، اقتصاد دانش پایه، 

اقتصاد مقاومتی.«
ایشــان در ابتدای 
درس خــارج فقه خود 
که بسیار هم مورد توجه 
رسانه ها و کاربران فضای 
مجــازی قرار گرفت، به 
لزوم وجود شفافیت در 
همه شئون حکومتی به 
جز اســرار جنگ اشاره 
کــرده و آن را دســتور 
ایشان  دانستند.  اسالم 
موضوع  بــه  همــواره 
شــفافیت به مثابه سد 
راه فساد در شــبکه دولتی کشور توجه ویژه ای 

داشته اند.

سه محور کلی رهنمودها
در واقــع، رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
برای برون رفت از وضع موجود را می توان در سه 

محور دسته بندی کرد.
الف ـ ایشــان همــواره ســعی کرده اند به 
مسئوالن ذی ربط بگویند بن بستی وجود ندارد و 
مشکالت کشور حل شدنی است. امیدآفرینی در 
دل مردم برای برون رفت از مشکالت و برشمردن 
حرکت های خوب و مثبتی که جمهوری اسالمی 
رقم زده است، انتظاراتی است که در همین مسیر 

قرار می گیرد.
ب ـ معظم لــه تــالش می کننــد دولت و 

مسئوالن باور کنند که کلید حل همه مشکالت 
در درون کشــور اســت. پس نبایــد برای حل 
مشکالت نگاه مان به خارج از کشور و بیگانگان 
باشد. گاهی این کلید اصالح در یک نهاد، اصالح 
برخی ســازوکارها، تغییر در مدیریت به واسطه 
جابه جایی اشخاص و حتی اصالح نوع رویارویی 

مسئوالن با آن مسئله است.
ج ـ برخورد با تخلفات صورت گرفته و بستن 
مسیرهایی که ممکن است به تخلف بینجامد. این 
نکتــه البته فقط دولت را خطاب قرار نمی دهد؛ 
بلکه قوه قضائیه و همه دستگاه هایی که وظیفه 
نظارت بر امور کشــور را دارند نیز شامل خطاب 
این تدبیر رهبر معظم انقالب برای پیروزی دولت 

و مردم در جنگ اقتصادی موجود هستند.
این در حالی اســت که بسیاری از مردم و 
صاحبنظران معتقدنــد، دولت عزم جدی برای 
مشــکالت مردم ندارد یا اینکه دولت به دنبال 
فرصت مناسبی است که مشکالت مردم را حل 
کند؛ از این رو برای حل مشــکالت دست نگه 

داشته است.
اما تغییرات اخیر دولت در کابینه به ویژه در 
وزارتخانه هایی که با اقتصاد سر و کار دارند، نشان 
می دهد دولت به مسائل اقتصادی بی توجه نیست. 
هر چند برخی معتقدند این نیمه راهی است که 
دولت باید برای تغییــر در کابینه انجام دهد و 

نیمه دیگــر راه تغییر 
در برخی معاونت هایی 
است که ممکن است 
برخــی از مشــکالت 
دســتپخت  موجــود 

همان ها باشد. 
در  و  کنــون  ا
تاریخی  برهــه  ایــن 
دارد در  دولت وظیفه 
شرایطی که از یک سو 
دشــمنان ملت ایران 
برای از بین بردن نظام 

اسالمی می کوشند و از سوی دیگر برخی از افراد 
در اقتصاد کشور اخالل ایجاد می کنند، با همراهی 

ملت ایران این مشکالت را پشت سر بگذارد.

وظایف دولت در جنگ اقتصادی
امروز مردم در انتظار اقدام جدی مسئوالن 
هستند و دولت برای حل مشکالت اقتصادی و 
پیروزی در میدان جنگ اقتصادی باید به نکات 

زیر به طور جدی توجه کند:
1ـ به ســرعت اقتصاد وابسته به نفت را به 
اقتصــادی تبدیل کند که فروش یا عدم فروش 
نفــت نتواند در آن خللی وارد کند؛ یعنی اینکه 
اوالً، از خام فروشی بپرهیزد و ثانیاً، ترتیبی اتخاذ 
کند که بتواند به جای فروش نفت خام محصوالت 
فرآوری شده را به فروش برساند که در این صورت 

بازار هدف محصوالت ما در جهان تغییر کرده و 
البته در ازای کاالهای ارائه شــده سود بیشتری 

نصیب مان خواهد شد.
۲ـ همدلی و همراهی مسئوالن با یکدیگر و 
پرهیز از مناقشه در مقابل انظار عمومی و تزریق 
امید به الیه های گوناگون جامعه با نمایش عزم 
دولت برای حل مشــکالت اقتصــادی یکی از 
ضروریات دولت در این روزهاست؛ یعنی دولت 
باید کاری کند که مردم به راحتی بتوانند حس 
کنند اتفاقاتی در مسیر حل مشکالت کشور در 
حال رخ دادن است. این عامل تقویت اعتماد مردم 
به دولت و مســئوالن و در نهایت نظام اسالمی 
خواهد بود که گاهی به دلیل کم کاری یا بدکاری 

برخی نهادها و مسئوالن کمرنگ شده است.
۳ـ نکته دیگر لزوم توجه به اسناد باالدستی 
است. بیش از پنج سال از ابالغ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب می گذرد؛ 
امــا تیم اقتصادی دولت همچنان به دنبال حل 
مشکالت اقتصادی با روش های غربی است که 
حداقل در تجربه چهل ساله جمهوری اسالمی 
 شاهد آن بودیم که کارکردی در این راستا نداشته

 است. 
4ـ از ســرگیری اجرای پروژه های عمرانی 
و مســکن هم یکی از فعالیت هایی اســت که 
دولت باید بر آن همت گمارد. مســکن یکی از 
که  اســت  بخش هایی 
ســرمایه گذاران  برای 
جــذاب اســت و این 
کردن  فعــال  با  یعنی 
مربــوط  پروژه هــای 
بــه راه و شهرســازی 
را  نقدینگی  می تــوان 
به ســمت این صنعت 
پول ساز و کم خطر برای 
هدایت  سرمایه گذاران 
کــرده و افزون بر آنکه 
از تورمــی کــه وجود 
نقدینگی در بخش های گوناگون می تواند ایجاد 
کند، جلوگیری می کند، می تواند سهم بسزایی 

در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.
5ـ دولــت ســامانه ای برای شــفافیت در 
حوزه صادرات و واردات، فعالیت های اقتصادی، 
تراکنش ها و دادوســتدهای بانکی و پولی ایجاد 
کنــد و برای مبارزه جدی با فســاد در کشــور 

اهتمام ورزد.
در پایان باید گفت، قوه قضائیه با کســانی 
برخورد می کند که فساد کرده اند؛ اما دولت در 
این باره دســت پیش را دارد و می تواند راه های 
منتهی به فساد را مسدود کند و این یعنی دولت 
باید ظرفیت قوه قضائیه را هم در خدمت مبارزه با 
فساد پیش از وقوع آن به کار گیرد و به این واسطه 

بتواند در جنگ اقتصادی موجود پیروز شود.

سیاست
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 نسل های پیشرفته تر کوثر
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح در مراسم افتتاح خط تولید 
انبوه جنگنــده کوثر گفت: امروز در 
شرایطی هستیم که روی یک پلت فرم 
قبل  نسل های  توانسته ایم  مشخص 
آذرخش، صاعقه1، صاعقه۲ و امروز 
کوثــر را تولید کنیــم. امیر حاتمی 
تصریح کرد: »ان شاءاهلل در زمان های 
آینده ایرانیان عزیز شاهد تولید نسل 
پیشــرفته  تر کوثر هم خواهند بود، 
ادامه خواهد داشــت؛  این پلت فرم 
بــا این کار مــا اســتفاده از تمامی 
زیرساخت هایی که در نیروی هوایی 
ارتش ایجاد شده، آن را عملیاتی نگه 
می داریــم و به مدت طوالنی، یعنی 
حداقل به مدت یک دوره 1۰ ساله و 
بلکه ۲۰ ساله با نسل های پیشرفته تر 
ایــن هواپیما از این زیرســاخت ها 
استفاده خواهیم کرد.« امیر حاتمی 
تأکید کرد: »افتتاح این خط تولید به 
لحاظ اقتصاد دفاعی موضوعی مهم 
و باارزش اســت و با آغاز به کار این 
موضوع یک صرفه جویی ارزی قابل 
توجهی خواهیم داشت.« وی تصریح 
کرد: »در هر فروند بیش از ۷ میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی خواهیم داشت 
و بالــغ بر 4 هزار نفر نیروی جوان و 
دانشمند ایرانی به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم مشغول به کار می شوند.«

سیا در دام ایران
یاهو نیوز گزارش داده ایرانی ها 
سال ۲۰11 یک شبکه از جاسوسان 
سیا را کشف و آن را متالشی کردند. 
در این شکســت برای دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا که یکی از مقامات 
ســابق این کشــور آن را »بســیار 
آسیب زا« توصیف کرده، ایران برخی 
از مخبران سیا را اعدام و عده ای دیگر 
را زندانی کرد. شکســت اطالعاتی 
ســیا در ایران توان این ســازمان را 
برای جمــع آوری اطالعات از برنامه 
هسته ای ایران مختل کرد. یاهونیوز 
نوشته است، مقامات اطالعاتی آمریکا 
به خوبی از توانمندی های هراس آور 
ایرانی ها در زمینه جاسوسی سایبری 
باخبر بودند، اما آنچه آنها را مبهوت 
کرده بود این بود که ایران توانسته بود 
کل شبکه جاسوسی سیا را با تکنیکی 
که بــه گفته یک مقــام آمریکایی 
 »ابتدایــی« بود، از بیــخ و بن نابود

 کند.
هزینه ۴۰ میلیون دالری

معاون  پاالدینــو«،  »رابــرت 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا 
در آخرین پرده از نمایش خصومت 
انقالب  با  پایان ناپذیر نظام ســلطه 
اسالمی، به  تازگی اعالم کرده است 
کــه 4۰ میلیــون دالر برای جنگ 
تبلیغاتــی با ایران )و البته روســیه 
و چیــن( بــه  منظــور »حمایت از 
طرح هایی برای مبارزه با هجمه های 
نادرســت«  اطالعات  و  تبلیغاتــی 
اختصاص داده شــده است. پاالدینو 
در جمــع خبرنــگاران گفــت، این 
بودجــه را »مرکز تعامالت جهانی« 
به این منظور اختصاص داده است. 
این مرکــز، یکی از زیرمجموعه های 
وزارت خارجه آمریکاست، از دو سال 
پیش به  منظور مقابله با هجمه های 
تبلیغاتی از سوی گروه های تروریستی 
و کشــورهای خارجی تأسیس  شده 
و قرار اســت افزون بر ایران، با نبرد 
تبلیغاتی چین و روســیه هم مقابله 

کند. 
حذف دالر جهانی می شود

در ماه اخیر کشورهای مختلف 
سراسر قاره آسیا از چین و سریالنکا 
تا اندونزی و ســنگاپور، اقداماتی با 
هدف کاهش وابســتگی به دالر در 
دستور کار قرار داده اند. طی روزهای 
گذشته انعقاد پیمان پولی دوجانبه 
میان کشورها گسترش یافته و حذف 
دالر بیش از پیش در دستور کار دول 
مختلف قرار گرفته است؛ اقدامی که 
در قاره پهناور آسیا بیش از دیگر نقاط 

جهان شیوع داشته است. 
هراس آمریکا از امنیت انتخابات

وزیــر امنیت ایــاالت متحده، 
کریستین نیلسن که وظیفه تأمین 
امنیت اطالعات الکترونیک شهروندان 
را بر عهده دارد، می گوید، بزرگ ترین 
نگرانــی فعلی ایــاالت متحده برای 
امنیــت انتخابات نه فقــط در روز 
انتخابــات، بلکه شــامل روز بعد از 
برگزاری  می شــود.  نیــز  انتخابات 
پیچیدگی های  آنالیــن  انتخابــات 
مهمــی ماننــد ســامانه های ثبت 
رأی و نحــوه دریافــت آرا دارد. اما 
کمتــر فردی به امنیــت آرای پس 
 از انتخابات ریاســت جمهوری توجه

می کند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دیگر اعضای باقی مانده در برجام نیز پس از خروج آمریکا از این توافق بین المللی به ایران گفتند ماندن در برجام بهتر از خروج از آن است 
و ما در قالب 1+4 عمل می کنیم تا کاستی های نبود آمریکا را جبران کنیم، تأکید کرد: جهان مدعی عقالنیت و دوستداران حفظ برجام باید بدانند ایران نمی تواند بهای همه آنچه به مصلحت جهان است 

را به تنهایی بپردازد. مشاورین ترامپ که ایران، ایرانی و منطقه را نمی شناسند و درک درستی از تحوالت منطقه ندارند، با مشاوره های نادرست شان، سرانجام نامطلوبی را برای ترامپ رقم خواهند زد.

 سرانجام نامطلوب 
ترامپ

رویخطخبر

 نقش دولت در گرانی ارز!
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان حامی 
دولــت گفت:  دربــاره اینکه آیا خود 
دولت در زمینه تحوالت و نوســانات 
نرخ ارز نقش دارد یا خیر، به مراجعه 
به دیدگاه اقتصاددانان گوناگون نیازی 
نیســت. فقط طی هفته های گذشته 
مقام بســیار گرامی ریاست جمهوری 
ســه  بار در صحبت های عمومی این 
مســئله را مورد اذعان قــرار داد که 
»دولــت هــر لحظه کــه اراده کند 
می توانــد نرخ ارز در بــازار آزاد را به 
هر سطحی که می خواهد برگرداند.«

جابه جایی مطالبات
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »برخی معتقدند حال که آقای روحانی از 
اصالح طلبان فاصله گرفته اســت، باید جهانگیری از دولت استعفا دهد و به آینده 
سیاسی خود بیندیشد و خود را برای انتخابات 14۰۰ آماده کند.« اصالح طلبان پیش 
از این بارها اعالم کرده بودند که دولت برای این جناح سیاسی، یک رحم اجاره ای 
بیش نیســت. حال این طیف با دنبال کردن سناریوی »فرار از مسئولیت« در پی 
واگذاری مشکالت به روحانی و مهیا شدن برای انتخابات 14۰۰ است. اصالح طلبان 
بارها ثابت کرده اند که هیچ برنامه ای برای اداره کشور ندارند. تشویق دولت به انتخاب 
شــعار تعامل با بیرون و دلخوشی به برجام، تشــکیل کمیته و کارگروه برای رفع 
حصر و بی توجهی به مشکالت معیشتی مردم و راه حل های مبتنی بر ظرفیت ها و 
استعدادهای داخلی نظیر توجه به اقتصاد مقاومتی از سوی این طیف موجب شده 
اســت تا عالوه بر ناکارآمدی اقتصادی در مدیریت اجرایی، بســیاری از وعده ها بر 
زمین مانده و مسائل حاشیه ای دسِت چندم، مطالبات اصلی مردم را به حاشیه ببرد.

کدام اولویت
حسین کروبی فرزند یکی از سران فتنه گفت: »اگر به سال ۹6 و آمارهایی 
که در استان ها وجود داشت نگاه کنید، هر استانی که آقای روحانی ورود می کرد 

مردم آن استان شعارشان این بود که رفع حصر باید انجام شود.
وی ادامه داد: آقای جهانگیری به خود من گفت جالب است که به هر استانی 
می رویم حتی اســتان های فقیرنشین نیز شعارشان رفع حصر بود، اما متأسفانه 

آقای روحانی متناسب با آنچه گفت و انتظار می رفت، عمل نکرد.«
 گفتنی اســت، چندی پیش »عبداهلل نوری« وزیر کشور دولت اصالحات 
گفته بود: »برای مردمی که نان شب ندارند، دغدغه هایی حتی مانند رفع حصر 
کمتر مطرح اســت، هیچ کس انتظار ندارد کســی که چند جوان بیکار در خانه 

دارد، اولویت اولش رفع حصر باشد.«
»محمد عطریانفر« از فعاالن اصالح طلب نیز چندی پیش گفته بود: »موضوع 

حصر در مقابل مشکالت کشور اصاًل موضوع مهمی نیست.«

اخبارویژه

برخورد  با کســانی  قوه قضائیه   
می کند که فساد کرده اند؛ اما دولت 
در این باره دســت پیش را دارد و 
می تواند راه های منتهی به فساد را 
مسدود کند و این یعنی دولت باید 
ظرفیت قوه قضائیه را هم در خدمت 
مبارزه با فساد پیش از وقوع آن به 
کار گیرد و به این واسطه بتواند در 

جنگ اقتصادی موجود پیروز شود

روزها،  آن  در  انقالب  معظم  رهبر 
برخالف کسانی که معتقد بودند این 
دولت توانایی رفع مشکالت کنونی 
کشور را ندارد و در فکر عبور از دولت 
و شخص رئیس جمهور بودند، دولت 
فعلی را توانمند برای حل مشکالت 
فعلی دانستند، دولتی که حاال ممکن 
است به چند تغییر هم در درون خود 

نیاز داشته باشد

گزارشی از  مطالبات رهبر معظم انقالب از دولت برای حل مشکالت

مردم در انتظار اقدام هستند

امام خامنه ای در دیدار دانش آموزان و دانشجویان شکست سیاست های خصمانه آمریکارا در قبال ایران تبیین کرد

پیروز چالش ۴۰ ساله  رویکردهای متفاوت در رسانه ها
 

رســانه های موجود در کشــور با دو رویکرد متفاوت از هم در حال تأثیرگذاری بر 
مخاطبان خود هستند. هر رسانه با پمپاژ خبرهای گوناگون اهداف معینی را دنبال می کند. 
در این میان، باید رسانه های جبهه انقالب اهداف معینی داشته باشند؛ از جمله 1ـ تبیین 
و ترویج مواضع و ســخنان رهبری، ۲ـ دفاع از سیاست های منطقه ای نظام)عراق، سوریه، 
یمن، لبنان و چالش های خاورمیانه(، ۳ـ درگیری با غرب و رسانه های فارسی زبان که علیه 
نظام طراحی دارند، 4ـ نقد دولت و قوا، 5ـ حمایت از جنبش های انقالب، 6ـ بزرگداشت 
شعائر و مناسک اسالمی. در این بین، رسانه های اصالح طلب با هدف تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی در حال طراحی و اجرای سناریوهای گوناگون هستند و اهداف این چنینی را دنبال 
می کنند: 1ـ فاسد نشان دادن چهره انقالب از جهات اداری و اقتصادی، ۲ـ قرار دادن مردم 
بر سر دو راهی انتخاب ارزش ها با رفاه، ۳ـ قرار دادن ایران در ته جدول جهانی ناکارآمدی، 
4ـ بزک کردن چهره غرب، 5ـ القای فاصله بین مردم و حاکمیت، 6ـ اولویت سازی برای 
مردم به جای نیازهای واقعی، ۷ـ القای دوپارگی در حاکمیت)تز حاکمیت دوگانه عباس 
عبــدی(، ۸ـ معرفی انقالبی گری به مثابه افراطی گری، ۹ـ اولویت روابط خارجی با غرب، 
1۰ـ باور نداشتن به وجود دشمن در عرصه بین الملل، 11ـ مواجهه نفاق آلوده با رهبری، 
1۲ـ خواســتار کم رنگ شدن اسالمیت در حکومت)سکوالریسم پنهان( )نپذیرفتن اسالم 
اجتماعی(، 1۳ـ فهم کالسیک نظامی از وظایف سپاه و بسیج، 14ـ سیاست سکوت در مقابل 
نیروهای گریز از مرکز و واگرای جریان همســو، 15ـ جهان شمول دانستن استانداردهای 
سیاســی، اجتماعی و حقوقی غرب، 16ـ اعتقاد به کاهش اختیارات و قدرت حاکمیت و 
توزیع اجتماعی قدرت)ان جی اوسازی(، 1۷ـ معتقد به منافع ملی منهای ایدئولوژی و روابط 
اسالمی، 1۸ـ اعتقاد به اسالم حداقلی و غیر فقاهتی)اعتقاد نداشتن به اسالم فقاهتی، در 
عوض به اسالم رحمانی معتقدند. به عقیده رهبر همان اسالم لیبرالیسم(، 1۹ـ معتقد به 
حکومت مسلمانان به جای حکومت اسالمی، ۲۰ـ معتقد به نمادهای دینی به جای جوهره 
دینداری، ۲1ـ تبلیغ نکردن مدل های بومی)معتقد به نئولیبرالیسم(، ۲۲ـ معتقد به توسعه 
خطی از تولید و مصرف انبوه و دولت رفاه، ۲۳ـ عالقه مند پیوستن به فرایند جهانی سازی 
)تبلیغ و فشــار به نظام برای پیوستن به فرایند جهانی سازی(، ۲4ـ محافظه کاری نسبت 

به اهداف فرامرزی انقالب، ۲5ـ تظاهر به روشنفکری و آزادی های اجتماعی بدون باور.
در پایان باید اشاره کرد، در وضعیت کنونی رسانه های اصالح طلب که با تقلید از یک 
تفکر خاص اخبار و تحلیل های گوناگونی ارائه می دهند، باید مخاطبان این رسانه ها نسبت 
به موضوعات مطرح شــده کاماًل حساسیت  خاصی داشته باشند و ارزیابی کنند که آیا در 
وضعیت فعلی طرح مباحث از جانب رسانه های مطرح شده مطابق منافع کشور است یا خیر؟

یادداشتشفاهی

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
 این تبعید به دلیل سخنرانی تاریخی امام)ره( در تاریخ 4 آبان 1۳4۳ علیه رژیم شاه 
و آمریکا به جهت تصویب الیحه کاپیتوالسیون در مجلس ایران انجام گرفت. افشاگری 
امام)ره( در خصوص کاپیتوالســیون، رژیم طاغوت و آمریکا را به وحشت انداخت و آنها 
تصور کردند با تبعید ایشــان از ایران مانع شــکل گیری یک نهضت خواهند شد؛ اما در 
عمــل، پیروز این صحنه امام و پیروان روزافزون ایشــان بودند. تبعید امام)ره(، نه تنها 
ایشــان را از ادامه مبارزه علیه طاغوت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی منصرف نکرد؛ 
 بلکه این مبارزات با جدیت بیشــتری دنبال شد و در نهایت در سال 1۳56، مردم ایران 
را به صحنه آورد؛ بنابراین 1۳ آبان ســال 1۳4۳ اولین شکست نصیب آمریکایی ها شد؛ 
اگرچه در ظاهر با تبعید امام)ره( تصور پیروزی داشتند. تبعید امام چهره دشمنان داخلی 
و خارجی ملت ایران و اسالم را برای مردم آشکار کرد. در 1۳ آبان 1۳4۳،  آمریکایی ها 
و شــاه ایران کسی را تبعید کردند که فریادهایش در آن سخنرانی تاریخی در راستای 
دفاع حقیقی از استقالل، منافع و عزت و کرامت ایرانیان بود. این تبعید، خود مقدمات و 
زمینه های شناخت بیشتر مردم، کادرسازی برای مبارزه و پدیدآیی ایدئولوژی انقالب بر 
مبنای اسالم ناب و رهبری انقالب را فراهم کرد. بنابراین آنچه در سال 1۳56 رخ نمود 
و مردم را در سراســر کشــور به صحنه مبارزات آورد و ایران را وارد مرحله  انقالب کرد؛  

همگی در حوادث پیشین و از جمله موضوع تبعید امام در 1۳ آبان 1۳4۳ ریشه دارد.
دومین شکست ـ اعتصابات و تظاهرات مردم در سراسر کشور در سال های 1۳56 
و 1۳5۷ رژیم طاغوتی پهلوی و اربابش آمریکای جهانخوار را به شدت نگران کرده و به 
وحشت انداخته بود. آمریکایی ها برای حفظ سلطه خود بر ایران، راهبرد سرکوب مردم و 
به خاک و خون کشاندن تظاهرات و تجمعات را در دستور کار قرار داده و آن را از شاه 
خائن و وابسته مطالبه کردند. در همین راستا بود که در روز 1۳ آبان 1۳5۷، تظاهرات 
دانشــجویان و دانش آموزان در تهران به خاک و خون کشــیده شد. تصور آمریکایی ها و 
رژیم طاغوت این بود که، با کشــتار و ایجاد رعب و وحشــت در مردم، همه چیز پایان 
می یابد؛ لکن غافل از این بودند که در ایدئولوژی انقالب، یعنی اسالم، شهادت یک فوز 

عظیم شناخته می شود.
بنابراین به شهادت رساندن جمعی از دانشجویان و دانش آموزان در 1۳ آبان 1۳5۷، 
نــه تنها حرکــت انقالب را متوقف نکرد؛ بلکه با تقویت اراده ها و انگیزه ها در مردم برای 
ادامه مبارزه تا پیروزی، حرکت انقالب شتاب بیشتری یافت و در نهایت رژیم پهلوی در 

۲۲ بهمن 1۳5۷ فرو ریخت.
سومین  شکست ـ با پیروزی انقالب اسالمی، آمریکایی ها سیاست و راهبرد شکست 
انقالب و ســاقط کردن جمهوری اسالمی را از طریق طراحی کودتا، ترور رهبران، ایجاد 
بی ثباتی در کشور و راه اندازی غائله های تجزیه طلبی در دستور کار خود قرار دادند. سفارت 
آمریکا در تهران، به محل اصلی و قرارگاه مرکزی طراحی و هدایت  این توطئه ها تبدیل شد 
با آشکار شدن این واقعیت که سفارت آمریکا به النه جاسوسی و مرکز توطئه علیه انقالب 
اسالمی و ملت ایران تبدیل شده، روز 1۳ آبان سال 1۳5۸ دانشجویان مسلمان پیرو خط 
امام، این کانون توطئه را تسخیر کردند و به تعبیر امام)ره(، انقالب دوم را پدید آوردند.

انقالب دوم با تسخیر کانون توطئه، از یک سو انقالب اول را ماندگار کرد و از سوی 
دیگر هیمنه آمریکا را فرو ریخت. با بررســی و تحلیل محتوایی اســناد النه جاسوسی، 
مشخص می شود که با تسخیر این مرکز توطئه، چه پیروزی بزرگی نصیب ملت ایران و 

چه شکست راهبردی نصیب آمریکایی ها شد.
چهارمین شکست ـ به یقین در ادامه سه شکست آمریکا در روز 1۳ آبان سال های 
1۳4۳، 1۳5۷ و 1۳5۸، شکســت چهارم برای آمریکایی ها در روز 1۳ آبان سال 1۳۹۷ 
رقم خواهد خورد. آمریکایی ها می خواهند 1۳ آبان ســال جاری را به روز انتقام از ملت 
ایران و نظام اسالمی تبدیل کرده و از طریق انواع فشارهای اقتصادی و روانی، جمهوری 
اسالمی را به تسلیم وادار کنند. به طور حتم می توان گفت، نه تنها آمریکایی ها به آنچه 
می خواهند دست نمی یابند؛ بلکه این فشارها نتیجه عکس خواهد داد. آمریکایی ها قادر 
به صفر کردن صادرات نفت ایران نیستند و هم اکنون نشانه های این شکست آشکار شده 

است. با تأمل در دو نکته زیر می توان نشانه های این شکست را دید:
نکته  اول ـ با خروج آمریکا از برجام و آغاز عملیات روانی سنگین بازگرداندن تحریم ها 
در یک دوره ۹۰ و 1۸۰ روزه و تمرکز بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران در 1۳ آبان 
از سوی مقامات آمریکایی، اقتصاد ایران تحت تأثیر این عملیات روانی قرار گرفت و بازار 
ارز و طال دچار بی ثباتی شد. در این روند آمریکایی ها طوری حرکت کردند که گویا قادر 
به توقف کامل صادرات نفت ایران هستند. برای نمونه، »برایان هوک« رئیس گروه اقدام 
ایران در وزارت خارجه آمریکا، با تأکید بر تداوم سیاست به صفر رساندن صادرات نفت 
ایــران، ۲4 مهر ماه در جمع خبرنگاران گفت: »پس از حذف کامل صادرات نفت ایران، 

نیازهای کشورهای مختلف به نفت از سوی دیگر کشورها تأمین خواهد شد.«
نکته دوم ـ ایران از همان ابتدای طرح ادعای به صفر رســاندن صادرات نفت اعالم 
کرد، آمریکا قادر به این کار نخواهد بود. اکنون همه نشــانه ها از شکست آمریکا در این 
توطئه حکایت می کند. خریداران اصلی نفت ایران شامل چین، هند، کره جنوبی و ترکیه، 
همگی اعالم کردند، جایگزین کردن نفت ایران برای آنها ممکن نیست و در برابر خواست 
آمریکا دست به مقاومت زدند. در چنین فضایی جان بولتون که پیش از این مدعی توانایی 
آمریکا در این اقدام بود، به صراحت اعالم کرد: »نمی خواهیم به کشورهای دوست آمریکا 

که به نفت ایران وابسته هستند، آسیبی وارد شود!«
و این سخن، معنایی جز شکست آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران ندارد.

 شکست چهارم در ۱۳ آبان ۱۳۹۷
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عبداهلل گنجی
مدیر مسئول روزنامه جوان

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی به 
مناســبت 1۳ آبان »روز ملی مبارزه با اســتکبار« در دیدار هزاران نفر 
از دانش آموزان و دانشــجویان با تجلیل از حضور پرمعنا و عظیم مردم 
در »رزمایش بی نظیر، توصیف ناپذیر و شگفتی ساز اربعین«، سه حادثه 
1۳ آباِن 4۳، 5۷ و 5۸ را نشــانه هایی از چالش عمیق و مســتمر ملت 
ایران و آمریکا دانســتند و با اشاره به شکست شیطان بزرگ در تحقق 
هدف اصلی توطئه های 4۰ ســال اخیر آن، یعنی بازگشت به سیطره 
دوران رژیم ستمشاهی در ایران تأکید کردند: »افول آمریکا به واقعیِت 
مورد اجماع صاحب نظران معتبر جهان تبدیل شده، اما در سوی دیگر 
این چالش، ملت ایران با انگیزه، روحیه و کار و تالش جوانان عزیزش، 

آینده ای درخشان و به مراتب بهتر را در پیش دارد.«
رهبر معظم انقالب اســالمی با تبریک به همه کسانی که توفیق 
حضور در حرکت پرشــور اربعین را داشتند، گفتند: »غربی ها از درک 
و تحلیل این پدیده فوق العاده عاجزند، آنها چند سال در قبال حرکت 
عظیم اربعین »توطئه سکوت« را به  کار گرفتند، اما امسال مجبور شدند 
مقداری به آن بپردازند البته با تحلیل های خصمانه و غلط و بالهت آمیز.« 
ایشان با تأکید بر اینکه سرچشمه فیاض راه پیمایی اربعین، غربی ها و 
رسانه های آنها را دستپاچه کرده است، گفتند: »رسانه های غربی همچون 
رادیو انگلیس ادعای حکومتی بودن این مراسم عظیم را مطرح کردند، 
اما کدام دولت می تواند 1۰ تا 15 میلیون انسان را در مسافتی حداقل 

۸۰ کیلومتری، پیاده به حرکت درآورد؟!« 
سیلی ملت به آمریکا

امام خامنه ای با اشاره به سه حادثه روز 1۳ آبان که به نحوی 
با آمریکا مرتبط است، گفتند: »حادثه اول در سال 1۳4۳ مربوط به 

تبعید امام خمینی)ره( در پی اعتراض ایشان به الیحه کاپیتوالسیون 
یا همان مصونیت اتباع آمریکایی در ایران بود. حادثه دوم به کشتار 
دانش آموزان و نوجوانان به دست رژیم آمریکایِی پهلوی در سال 5۷ 
مربوط می شود و در حادثه سوم که در سال 1۳5۸ اتفاق افتاد، النه 
جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان تسخیر شد که در واقع سیلی 
متقابل ملت ایران به آمریکا بود.« ایشان این سیلی خوردن و تحقیر 
آمریکا را نتیجه قدرتی دانستند که انقالب اسالمی به مردم داد و 
افزودند: »مجموعه این سه حادثه نشان دهنده چالش میان ایران و 
آمریکا است که این چالش در طول چهل سال گذشته ادامه داشته 
و آمریکایی ها در آن از انواع تحرکات و دشمنی ها استفاده کرده اند.« 
رهبر فرزانه انقالب اســالمی؛ »حمله به طبس«، »تحریک صدام 
برای جنگ با ایران«، »حمله موشکی به هواپیمای مسافربری« و 
»حمله به سکوهای نفتی« ایران را نمونه هایی از »جنگ نظامِی« 
»جنگ اقتصادی« و »جنگ رسانه ای« آمریکا در این چالش چهل 

ساله برشمردند.

استمرار استقالل خواهی
رهبر معظم انقالب استمرار روحیه استقالل طلبی در جوانان 
ایــران با هر تفکر و رفتار را از دیگر نشــانه های شکســت آمریکا 
دانستند و افزودند: »آنها با همه تالش امپراتوری خبری و رسانه ای 
خود نتوانسته اند احساس تنفر و روحیه استقالل طلبی و مقاومت 
در مقابل بیگانگان ســلطه طلب را در جوانان این سرزمین از بین 
ببرند، به  گونه ای که نسل جوان کنونی از لحاظ انگیزه ایستادگی 
و مقاومت اگر از نسل اول انقالب جلو نباشد، حتماً عقب نیست.«

نقشه های بیهوده و زوال آمریکا
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با جلب توجه کشورهای منطقه 
به واقعیت افول آمریکا افزودند: »کسانی که به پشتیبانی آمریکا حاضرند 
مسئله فلسطین را به  کلی به فراموشی بسپارند، متوجه باشند که آمریکا 
حتی در منطقه خودش هم رو به زوال است؛ اما ملت های این منطقه و 
حقایق آن، زنده و پابرجا هستند. اکنون نه تنها اقتدار معنوی و قدرت 
نرم آمریکا رو به افول است؛ بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب و غریِب 
فعلِی آمریکا، »لیبرال دموکراسی« را نیز که پایه تمدن غرب است، بی آبرو 
کرده اســت. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با یادآوری افول آمریکا 
و برشــمردن نشانه های آن چون بدهی های اقتصادی، افول نظامی و... 
به کسانی که به سازش با آمریکا گرایش دارند، افزودند: »بیهوده نقشه 
بی اســاس و بی پایه نکشــید، زوال آمریکا یک واقعیت است. بر اساس 
سنت الهی، آمریکا محکوم است که از صحنه قدرت جهانی زایل بشود.«

راه حل مشکالت
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به اینکه، مدل پیشرفت 
ایران از الگوهای توسعه غربی اخذ نشده است، افزودند: »ما از دانش و 
فناوری روز حداکثر استفاده را می بریم، اما می دانیم که مدل های غربی 
برخالف زرق و برق ظاهری، باطنی مشــکل آفرین دارند و کشورهای 
مختلف را با دشواری و بدبختی روبه رو کرده اند.« ایشان همت جوانان 
برای حل مسائل را نیاز اصلی کشور دانستند و تأکید کردند: »جوانان 
بدون »ترس و تنبلی« ابتکار و نوآوری را سرلوحه تالش خود قرار دهند 
و با غیرت و تعصب ملی، وظایف شان را در پیشرفت و سعادت و افتخار 

ملت و امنیت کشور ایفا کنند.«



محسن مهدیان: تا دیروز اصالح طلب ها از این دولت اعالم برائت می کردند. این 
روزها خود دولتی ها هم از خودشان تبری جسته و جاخالی می دهند. رسم اخالق 
نیست؛ ولی فارغ از این، باید بایستید و جواب دهید. اگر کاره ای نبودید و نیستید، سال ها 
صدارت و وزارت تان خالف شرع مسلم بوده و گناه تان مضاعف است. اسحاق جهانگیری: تا 
این لحظه اجازه برکناری منشی ام را هم نداشتم. محمد شریعتمداری: من که دیگر نیستم. 
هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید. ســیف، رئیس کل ســابق بانک مرکزی: من کاره ای 
نبودم و اگرنه اصالح می کردم. مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهور: در نظام تصمیم گیری 
دولت حضور ندارم و اتفاقات اقتصادی امسال ربطی به من ندارد. حسام الدین آشنا هم همه 
مسئولیت های دولتی خودش را از پروفایل توئیترش حذف کرد. عباس آخوندی: با این سطح 

از تفاوت دیدگاه با رئیس جمهور، از حیث اخالقی ادامه کار من درست نیست.
علیرضا پناهیان: آدم تنبل و راحت طلب، از معارف اســالمی، قســمت های 
راحــت دین را می بیند و تئوریزه می کند. برای نمونه صلح و ســازش ـ-مانند 
صلح امام حسن)ع( ـ را می بیند و آن را برجسته می کند. او از کربال و رنج های مجاهدانه و 
عزتمندانه، قسمِت مذاکره اش را می بیند! این ناشی از فکرش نیست، ناشی از شخصیت اوست.

 محسن رضایی: بزرگ ترین بدعتی که در حال روی دادن است، خطر بی دولتی 
است؛ بی دولتی نه به معنای نبود دیوان ساالری، بلکه به معنای فقدان هماهنگی 
و تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی است. قانون اساسی، وظایف نظارتی نهادهای نظام 
را روشــن کرده است تا بی دولتی رخ ندهد. هر چه به این وظایف عمل کنیم، خودکامگی 

و  فساد مجال بروز نمی یابد.
محمد ایمانی:16۰ نماینده پاسخ بدهند دقیقاً از کدام عملکرد وزیر مستعفی 
راه و شهرسازی تشکر کردند؟ آنها وکالی مردمی هستند که تورم ۸۳ درصدی 
مسکن را در همین یک سال گذشته متحمل شدند یا وکیل وزیر مولتی میلیاردر و ویالنشین؟!

  مهدي ســعیدي/  انتخاب شــهردار براي پایتخت به یکي از مسائل مهم سیاسي کشور تبدیل 
شده است. اهمیت این جایگاه مدیریتي با توجه به حدود اختیارات و میزان اثرگذاري بر حدود یک هشتم 

جمعیت کشور، موجب شده است جریان هاي سیاسي براي در اختیار گرفتن این جایگاه تالش کنند.
پس از تجربه تلخ شورای شهر اول تهران که به خاطر حضور اصالح طلبان رقم خورده سه دوره متوالی 
اکثریت کرسي هاي شوراي شهر تهران در اختیار اصولگرایان قرار داشت و به نوعي در مدیریت شهرداري 
پایتخت ثبات حاکم بود، ولی از اردیبهشت ماه سال 1۳۹6 اصالح طلبان متولي مدیریت این جایگاه پر اهمیت 
شده اند و با روي کار آمدن آنان باز هم بي ثباتي مدیریتي و مناقشات سیاسي بر این جایگاه سایه انداخته است!
پس از انتخاب محمدعلي نجفي برای شهرداری تهران که فرایند آن با مناقشات چند ماهه همراه بود، 
شاهد کناره گیري زودهنگام وي از این سمت بودیم. انتخاب فرد جایگزین نیز کار آساني نبود و با تنش هایي 
همراه بود که بخشي هایي از آن رسانه اي شد؛ سرانجام در اردیبهشت ماه 1۳۹۷، سیدمحمدعلي افشاني به 
عنوان شهردار برگزیده شد. گزینه اي که حیات کاري آن نیز چندان طوالني نبود و حاال زمان رفتن افشاني 

نیز بــه دلیــل محدودیت هاي 
قانوني فــرا رســیده و باز هم 
مســئله انتخاب شهردار چالش 

آفریده است!
گزینه    ۳۰ کــه  اکنــون 
پیشــنهادي مطرح شده و قرار 
اســت طي فرایندي، یک نفر از 
آنها انتخاب شود، خوب است به 

چند مالحظه توجه شود:
بــراي گزینش  معیار  1ـ 
فــردي در این تراز از اثرگذاري 

باید »تعهد« و »کارآمدي« باشد. کالن شهر تهران آنقدر با مسائل و مناقشات گوناگون روبه رو است که بدون 
شک حل آن با بهترین و شایسته ترین افراد و تیم همراه آن با سختي هاي بسیاري همراه خواهد بود. حال 
تصور کنید فردي درجه دوم در این جایگاه بنشیند! در این شرایط معلوم خواهد بود که شهروندان تهران با 
چه مشکالت عدیده اي مواجه خواهند شد. شایسته ساالري در این جایگاه به برخورداري از تخصص، تجربه 
کاري مرتبط، دارا بودن کارنامه مثبت، جواني و انگیزه باال، روحیه کار جمعي، داشتن برنامه راهبردي براي 

توسعه شهري و... است که انتظار می رود این ویژگی ها در گزینه نهایي شوراي شهر جمع باشد.
البتــه در میان ســي گزینه مطروحه که برخي از آنان انصراف خــود را اعالم کرده اند، در همان نگاه 
اول مشــخص اســت که عده ای چنین ویژگي هایی ندارند و قرار گرفتن اسامي آنان در فهرست سي نفره 

نگراني هایي را در افکار عمومي ایجاد کرده است.
۲ـ غلبه رویکرد سیاسي ـ جناحي بر شایسته ساالري بزرگ ترین آفتي است که در چهار دهه اخیر به 
مانعي براي کارآمدي مدیریت هاي کشور بدل شده است. تجربه سیاسي کاري در حوزه هاي گوناگون اعم از 
دولت و قوه مجریه و معاونان و استانداران و فرمانداران، مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي شهر و روستا در 
طول سال هاي اخیر آنقدر پرهزینه و رنج آور بوده که به نظر مي رسد دیگر تکرار آن در چهل سالگي انقالب 
قابل قبول نباشــد! متأســفانه، همان طور که یادآوري شد اصالح طلبان در این زمینه سابقه خوبي ندارند و 

عملکرد یک سال و نیم گذشته نیز بر نگراني ها افزوده است.
رقابت سیاسي درون گفتماني اردوگاه اصالح طلبان در شوراي شهر با محوریت سه حزب کارگزاران، 
اعتماد ملي و اتحاد ملت، مزید بر علت شده و فضا را براي سیاسي کاري و فاصله گرفتن از شایسته ساالري 
هموار کرده اســت! همین رقابت موجب شــده است در حدود یک سال و نیم از عمر شوراي پنجم، شاهد 
نبود ثبات در مدیریت شــهري باشیم. به نظر مي رسد، تا این رویکرد منفعت طلبانه سیاسي کنار گذاشته 
نشود، نمي توان انتظار داشت خروجی تصمیم گیري ها در شوراي شهر تهران کارآمدسازي شهرداري باشد!
با این حال، باید خطاب به نمایندگان مردم در شــوراي پایتخت یادآوري کرد زمان براي تحول در 
عملکرد سیاســي فرا رسیده اســت و مردم بیش از این نمي توانند در انتظار ثبات در مدیریت شهر تهران 
باشند. این انتخاب معیاري براي قضاوت هوشمندانه شهروندان در زمینه میزان کارآمدي تفکر اصالح طلب 

و عملکرد اصالح طلبان در اداره امور اجرایي کشور خواهد بود!
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   حسن خدادی/ جایگاه معنوی و مادی جمهوری اسالمی ایران در معادالت 
منطقه ای و بین المللی سبب شده است همواره تهدیدهایی به دو شکل »سخت و نرم« 
از ســوی قدرت های بزرگ نسبت به ایران اسالمی اعمال شود. تنها راه ایستادگی در 
مقابل استکبار جهانی و تهدیدهای آن، طبق بیانات رهبر فرزانه انقالب، حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی(، استمرار تفکر »مبارزه و آمادگی دفاعی« در همه زمینه هاست. 
موضوعی که از سال ها پیش معظم له بر آن بارها تأکید فرموده اند: »در مقابل شیوه های 
پیچیده  تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کامالً هوشیار و جدی باشد و به  صورت 

علمی، دقیق، به  روز و همه جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.«)1۳۹۷/۸/6(
نتایج به دســت آمده نشان می دهد، تهدیدهای فراروی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران از نظر ماهیت و روش اجرا در حال تغییر بوده و در حوزه های »نظامی«، 
»فناوری محور« و »مردم محور« متمرکز شده است.    بنابراین شایسته است مسئوالن 
نظام در اجرای تدابیر معظم له با نگرشی انقالبی و دین محور با بهره گیری از راهبردهای 
کالن بازدارندگی و رویکرد تخصصی، دفاعی و امنیتی، در به کارگیری و اجرای اصول 
پدافند غیر عامل در کشور و نیروهای مسلح اقدام کنند. راهبرد جهان استکبار علیه 
نظام اسالمی، ایجاد تنش در منطقة غرب آسیا، دامن زدن به اختالفات عقیدتی میان 
شیعه و سنی در کشورهای مسلمان منطقه و تحمیل فشارهای اقتصادی و سیاسی 
علیه جمهوری اسالمی ایران به منظور مهار و مقابله با نفوذ و گسترش الگوی انقالب 
اســالمی ایران در منطقه اســت. در حال حاضر، تهدیدها از نظر کیفی و کمی دچار 
تغییر شــدند؛ چون مفهوم قدرت نیز در حال تغییر است. رشد فناوری در حوزه های 
ماهواره، فناوری اطالعات با ســامانه های عملیاتی ـ روانی، عملیات رسانه ای و فناوری 
رایانه ای سبب شده است تهدیدها و نظریات سلطه جویانه، عرصه های نظامی به دیگر 
حوزه های سیاســی، فرهنگی و اقتصادی متفاوتی را در بر گیرد و از حوزه های صرفاً 
فناوری و... گســترش یابد. این توسعة علمی سبب شده است تهدیدها در حوزه های 
متفاوتی شــکل بگیرد و توانمندی رقبا و دشــمنان را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو 
تهدیدهای حوزه های غیر نظامی هم توســعه یافته است. رویکرد دشمنان جمهوری 
اسالمی ایران، هوشمندسازی فناوری ها به نفع واپایش آنها در جهت منافع خودشان 
اســت. آمریکا و رژیم صهیونیستی به سمت تســلط، خرید و واپایش فناوری ها گام 
برمی دارند. بر اساس تعاریف فوق، ما سه  گونه تهدید داریم: الف ـ تهدیدهای نظامی، 

ب ـ تهدیدهای نوین یا فناورانه محور و ج ـ تهدیدهای مردم محور.
بنابراین، برای در امان ماندن از تهدیدهای دشمنان، تقویت بنیة دفاعی از جمله 
به کارگیری پدافند غیر عامل، امری ضروری و جدی اســت و  باید در اولویت باشــد؛ 
موضوعی که رهبر معظم انقالب بارها در دیدار با مسئوالن کشوری، لشکری و دیگر 
نهادهای دولتی بر آن تأکید کرده اند و سیاست های کلی نظام را در این زمینه تصویب 
و ابالغ فرموده اند. یکی از بهترین و ارزان ترین روش های مبارزه و مقابله با تهدیدها با 
هر ماهیت و روشی، پدافند غیرعامل و به کارگیری اصول و مالحظات آن برای افزایش 
بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و 
تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن است: »اگر مدیران 
کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیرعامل به  طور شایسته توسعه پیدا 
نکند، کشور در معرض تهدیدهای بعضاً غیر قابل جبران قرار خواهد گرفت؛ بنابراین 
مسئوالن بخش های مختلف کشور-چه بخش های نظامی و چه بخش های غیر نظامی 

باید با پدافند غیرعامل همکاری کامل و الزم انجام دهند.«)همان(
در حوزۀ تهدیدهای نظامی، دشمنان با توجه به ارتقای سطح بازدارندگی نظامی 
جمهوری اسالمی ایران کمتر به این حوزه فکر می کنند. دشمنان در زمینة تهدیدهای 
مردم محور با رویکردهای جنگ نرم یا جنگ ایده ها و باورها، در واقع به فکر چرخش 
ذهن مردم به ســمت اهداف خودشان هستند. در حوزۀ تهدیدهای فناوری دشمنان 

بیشتر به دنبال تهدیدهای رایانه ای، زیستی، شیمیایی و الکترومغناطیس هستند.

پدافند غیر عامل به مثابه پادزهر تهدیدهای سه گانه

احمد خرم، وزیر راه و شهرسازی دولت اصالحات با بیان اینکه، اصالح طلبان انتقادات خود به روحانی را الی زرورق و پنبه می پیچند، گفت: »نباید این گونه باشد و دولت باید آستانه 
تحمل باالیی داشته باشد. انتقاد دارای سه وجه است. به عبارتی، دولت باید »انتقاد از خود« داشته و با مردم صریح و شفاف باشد. مشکالت را با مردم در میان بگذارد و کاستی های خود 
را بیان کند. دومین وجه نقد، »انتقاد از دیگران است« و ما در این موضوع خیلی استاد هستیم و وجه آخر نیز »پذیرش انتقاد از دیگران« است. دولت در این زمینه به شدت ضعف دارد.«

 ضعف
 دولت 

ناتوانی آمریکا در تحریم نفت ایران
روش های ناکارآمد ایاالت متحده در قطع صادرات نفت کشورمان آمریکا را وادار کرده است 
از ماهواره های جاسوسی کمک بگیرد و درصدد است جلوی بخشی از صادرات نفت ایران را پس 

از آغاز اعمال تحریم ها بگیرد. 
به گزارش وال استریت ژورنال، نفتکش های حامل نفت ایران همواره از چند روش، از جمله 
تغییر پرچم یا خاموش کردن سیستم های ناوبری برای حمل نفت ایران در زمان تحریم ها استفاده 
 )ghost tankers( کرده اند. روزنامه فایننشال تایمز، از نفتکش های ایرانی به نفتکش های ارواح
یاد کرده است که کار نقل و انتقال صدها هزار بشکه نفت را با رادارهای خاموش انجام می دهند. 
همچنین آمریکا و متحد اصلی اش در منطقه، یعنی عربستان سعودی در پرکردن نفت ایران در 
بازار موفق نبوده اند. کاهش نسبی عرضه نفت به بازار از سوی ایران یکی از عوامل افزایش قیمت 
نفت در ماه های اخیر بوده، به نحوی که عماًل افزایش قیمت، کاهش عرضه نفت از سوی ایران را 

در بودجه کشورمان جبران کرده است.
 در همین حال در آستانه اعالم بازگشت تحریم ها، آمریکا ناچار شد به هشت کشور معافیت 
بدهــد تا همچنان به خریــد نفت از ایران ادامه دهند. این در حالی اســت که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور و »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، بارها تأکید کرده اند که در آبان فروش نفت 

ایران را به صفر خواهند رساند. 
جالــب این اســت کــه در دوره گذشــته تحریم ها، تنها شــش کشــور از تحریم نفتی 
ایــران معاف شــده بودند کــه همین موضوع، بــا انتقاد ترامپ مواجه شــد که دولــت اوباما 
بایــد بــه طور آنــی و ناگهانی همه کشــور های خریــدار نفت ایــران را تحریم می کــرد، اما 
 حــاال بلومبــرگ خبــر داده اســت کــه آمریکا برای هشــت کشــور معافیت هایــی را صادر 

کرده  است.

   علی قاسمی/ پس از چند بار استیضاح وزیر راه و شهرسازی در نهایت خودش به دلیل اختالف 
نظر در بازآفرینی شهری تصمیم به استعفا گرفت و سکان این وزارتخانه به فردی جدید رسید. آنچه در 
این فرایند جابه جایی بیشتر از تغییر وزیر بازتاب داشت، نحوه موضع گیری علیه و له وزیر بود. برخی به 
دنبال شکایت از عملکرد وی بودند و عده ای نامه تقدیر و تشکر نوشتند که در این راستا نامه 16۷ نفر 
نماینده خانه  ملت که از زحمات و تالش های عباس آخوندی در دوره پنج  ساله وزارت راه و شهرسازی 
تقدیر و تشکر کردند، بازتاب گسترده تری داشت. مرسوم است تقدیر در حد و قواره این چنینی و با این 
میزان امضا و تشکرآمیز زمانی انجام می شود که وزیر کار فوق العاده ای انجام داده باشد؛ اما عملکرد وزیر 
سابق راه به حدی ناخوشایند بود که حتی جریان همسو با وی هم از کارکرد پنج ساله وی ناراضی بود. 
احمد خّرم، وزیر راه  دولت اصالحات ضمن خسارت دانستن وزارت آخوندی، می گوید: »آخوندی وزیر راه 
و شهرسازی روی گنج طال نشسته بود؛ اما از ظرفیت های موجود برای رونق اقتصاد استفاده نکرد. آقای 
آخوندی مسکن مهر را نیز به سرانجام نرساند، حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته 
شــده بود که از ایــن میزان 
حدود یک میلیون واحد باقی 
مانده بود. دو ســال زمان الزم 
بود که بودجه ای تزریق و این 
وضعیت جمع شود. با این حال 
وزیر ترجیح داد کار را نیمه تمام 
بگذارد، ضمن اینکه ایشان هیچ 
طرح جایگزینی برای مســکن 
مهر ارائه و پیشنهاد نمی داد.«

نماینــدگان محترم ملت 
در حالی از وزیر تقدیر و تشکر 
می کنند که کاهش قدرت خرید مســکن ناشی از افت درآمد خانوار، گرانی قیمت مسکن و همچنین 
توزیع نابرابر درآمدها سبب شد طی سال های اخیر توان خرید مسکن در خانوارها به شدت کم شود و در 
نتیجه جمعیت بیشتری از خانوارهای جدید در این سال ها روانه بازار اجاره شوند و حتی از کالن شهر ها 
به ناچار به حاشــیه شــهرها کوچ کنند. این آمار را بین ۳۰۰ هزار تا 5۰۰ هزار نفر اعالم کرده اند. روی 
آوردن مستأجران به شهرهای اطراف تهران با چالش هایی نیز همراه است. به نظر کارشناسان اجتماعی، 
زندگی در شهرهای حاشیه ای معموالً با تهدیدهایی همراه است و سکونت در مناطق حاشیه ای تهران 
می تواند بهترین مکان برای رشــد آسیب های اجتماعی باشد. مضاف بر اینها، تعداد مستأجران در این 
چند ســال به شدت افزایش پیدا کرده اســت و سهم ۳4/5 درصدی درآمد ماهیانه خانوار برای اجاره 

صرف می شود و تعداد مستأجران در تهران به باالی 4۲ درصد رسیده است.
احمد توکلی در جلسه ماهیانه دیده بان شفافیت و عدالت در ۲۹ خرداد ۹۷ بیان کرد: »از عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به دلیل اجرا نکردن قانون راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
و نگرفتن مالیات از خانه های خالی در این زمینه شکایت کردم.« وی افزود: »بنا به گفته خود مسئولین 

تاکنون به دلیل اجرا نشدن قانون مذکور، ۳4۰ میلیارد تومان به بیت المال ضرر رسیده است.«
رئیس دولت هم از گرانی بخش مســکن ناراضی بوده و در جلســه رأی اعتماد به وزرا از مردم 
عذر خواهی کرد. آقای روحانی با اشــاره به اینکه امروز وزیر راه و شهرسازی بار مسئولیت سنگینی بر 
دوش دارد، گفت: »به عنوان رئیس جمهور خدمت شما عرض می کنم و در برابر مردم می گویم در زمینه 

مسکن دولت بدهکار مردم است. ما باید مسئله مسکن را حل کنیم.«
با مروری بر عملکرد آخوندی و انتقادهایی درباره سقوط هواپیما، تصادف های سنگین جاده ای با 
تلفات باال، حادثه های ریلی مانند حادثه قطار تبریزـ مشهد، گرانی شدید قیمت مسکن، خرید واگن از 
خارج بدون لحاظ کردن توان داخلی، بهم خوردن قراردادهای خرید هواپیماهای پسابرجامی، کسری 
ساخت در بخش مسکن، بی توجهی به پروژه های نیمه تمام به ویژه مسکن مهر، نارضایتی مردم و مسئوالن 
حتی رئیس جمهور که دولت را در زمینه مسکن بدهکار مردم می داند و خسارت بار دانستن دوره وزارت 
آخوندی از سوی دوستان جریانی وی، این سؤال را مطرح می کند که به کدام دلیل منتخبان ملت نامه 

تشکر آمیز از آخوندی به نگارش درآورده اند، اهلل اعلم.

تشکرهای بیجا

 دلسوز حوزه و مراجع
مجمع عمومی جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قــم در بیانیه ای نامه 
آیــت اهلل یزدی خطــاب به آیت اهلل 
شبیری زنجانی را در راستای صیانت 
و حراست از جایگاه واالی مرجعیت 
و دفــاع از نظام و ارزش های انقالب 
اســالمی برشــمرده و تأکید کرد: 
»کسانی که آگاهی به سابقه طوالنی 
روابط علمــا و گفت وگو و مکاتبات 
آنان دارند، بــه خوبی می دانند که 
چنین نامه نگاری ها با ضعف و شدت 
بیشــتر میان اعالم امری مرســوم 
و معمول بوده اســت. به راســتی 
همانان که دیــروز نقد معصوم)ع( 
را با بافتن هزار و یک دلیل در بوق 
کردند، چرا امروز از صدور این نامه 
خیرخواهانــه و نه منتقدانه، خالف 
آنچه بودند و گفتند، عمل می کنند؟ 
و تعجــب آنکه برخــی از دولتیان، 
دلسوز جایگاه مراجع عظام )دامت 
برکاتهم( شدند، آیا در طول سالیان 
اخیر تذکرات مراجع بزرگوار تقلید 
در امــور ملی، بین المللی، فرهنگی، 
معیشــتی و حیثیتی را نشــنیدند 
و آنجــا از احتــرام و تکریم مراجع 
معظم چیــزی نگفتنــد و تمکین 
نکردند؛ ولی به یکباره دلسوز حوزه 
و مراجع شــدند چه آنکه تعجب از 
دوستان گرامی است که آیا این گونه 
با استقالل حوزه منافات  دخالت ها 

 ندارد؟«
خوب شد استعفا دادید

شــهردار اول به بهانه بیماری 
پســت خود را ترک کــرد و حاال از 
ازدواج مجدد وی و پاســخ همســر 
دومش اخباری منتشــر شده است. 
در همان ایام موضوعات زیادی درباره 
استعفای نجفی مطرح شد؛ اما همسر 
جدید شــهردار سابق تهران پس از 
هشــت ماه پرده از حواشی برداشت 
و گفت: »هر فردی می تواند عاشــق 
شود و ازدواج کند، همه انسان ها تا 
زمانی که جان دارند حس دوســت 
داشتن در وجودشــان است.« وی 
با اشــاره به نحوه ازدواجش با دکتر 
نجفی تأکید کرد: »آقای دکتر نجفی 
از من خیلی محترمانه خواستگاری 
کردند و من هم پس از مشــورت با 
خانواده به ایشان جواب مثبت دادم، 
این زندگی سر گرفته است.« بعد از 
انتشار این خبر فاطمه دانشور، عضو 
سابق شــورای شهر به صحبت های 
اینستاگرام  همســر دوم نجفی در 
واکنش نشــان داد و گفت: »آقای 
دکتر! کار خوبی کردید که اســتعفا 
کردید! چون مــردی که پای عهد 
با همســری که یک عمر به پایش 
نشســته نایســتد، پای عهدش با 
 مردم و شــهروندان شهرش هرگز 

نمی ایستد.«

راهکار حل اختالفات
ســهیال جلــودارزاده، فعــال 
نماینــدگان  از  و  اصالح طلــب 
یادداشتی  مجلس طی  اصالح طلب 
نوشته اســت: »من به همه وزیران 
محترم توصیه می کنم نمازشــان را 
اول وقــت در مقابل پــروردگار بجا 
بیاورند. مردم ایران ســختی زیادی 
را به خاطــر حفظ این نظام تحمل 
می کنند و جا دارد آقایان ان شاءاهلل 
با نیت خدمت از خودشــان بگذرند 
و به حل مســائل مردم فکر کنند و 
بدانند که مــردم قضاوت می کنند. 
این مسئله سبب می شود اختالفات 
کم شــود.« در بخش دیگری از این 
یادداشــت آمده است: »خوب است 
که اخالق را ســرلوحه امــور قرار 
دهند و خدای یکتا را بپرستند و از 
پرســتش خود، نفس، شیطان، پول 
و مقام دوری کنند که اگر این گونه 
 باشــد، اختالفات خود به خود حل

 می شود.«

آزمون انتخاب شهردار
این سومین بار است که طی یک 
سال و اندی کاندیداهای شهرداری 
تهران صف می کشــند تا شــهردار 
جدیــد را تعیین کنند. باز هم بیش 
از ۳۰ کاندیــدا در جریان اصالحات 
از گروه هــای سیاســی متفاوت در 
این فهرســت حضــور دارند. برخی 
از افراد اصاًل ســابقه اجرایی ندارند؛ 
اما باز هم در فهرســت کاندیداهای 
است.  آمده  نام شــان  اصالح طلبان 
رســانه ها و افکار عمومــی باز هم 
این ســؤال را از شــورای شهری ها 
می پرســند که آیا اصالح طلبان در 
سومین آزمون انتخاب شهردار هم رد 
می شوند؟ در دو آزمون قبلی که این 
جریان سیاسی نتوانست نمره قبولی 
روند سیاســی کاری  بگیرد، همین 

 طی شد.

در انتظار شهردار کارآمد

رویخطخبر

تبیین

نکتهگرام

عکسخبر/اختصاصیصبحصادق

اخبار

دیدگاهرهیافت

هشدار نیویورک تایمز به آمریکا
نیویورک تایمز نوشــت: در طول نبرد به اصطالح با تروریســم، آمریکا تقریباً سازوکارهای 
مالــی جهانــی را به یک امپراتوری مخفی تبدیل کرد. ایاالت متحده از قدرت دالر و تأثیرش در 
سازوکارهای مالی مانند سوئیفت برای رصد فعالیت های مالی دشمنانش و سازمان های تروریستی 
 بهره برده و حتی گاهی کشــورهایی مانند کره شــمالی را از نظــام پرداخت بین المللی بیرون 

رانده است.
 این سازوکار به شکل مؤثری بانک های خارجی را به عامالن اطالعاتی آمریکا تبدیل کرد. 
در ادامه این مطلب آمده است: تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، شامل نقل و انتقاالت مالی 
نیز می شــود و در نتیجه آمریکا سوئیفت را تحت فشــار خواهد گذاشت تا ارتباط ایران با نظام 

بانکی بین المللی را قطع کند. 
سوئیفت مانند یک اداره پست جهانی برای بانک ها عمل می کند و یک سازوکار امن پیام رسانی 
برای اغلب بانک های جهان به وجود آورده است. بنابراین قطع دسترسی ایران مشکالتی را برای 
این کشــور در پی خواهد داشــت، اما اگر آمریکا این برنامه را پیاده کند، پیامدهای آن متوجه 

آمریکا نیز خواهد شد.
 این کار موجب تخریب اثرگذاری آمریکا در سازمان های مالی بین المللی و تضعیف قدرت 
اثرگذاری آن بر کشــورهای متحد و متخاصم می شــود. جک لیو، وزیر خزانه داری آمریکا بین 
سال های ۲۰1۳ تا ۲۰1۷، هشدار داد که اگر آمریکا قدرت مالی خود را همیشگی بداند، ممکن 
است کشورهای دیگر به فکر جایگزینی دالر و سازوکارهایی مانند سوئیفت بیفتند. هایکو ماس، 
وزیر خارجه آلمان نیز به تازگی همین تهدید را مطرح کرده است. او با انتشار یادداشتی در یکی 
از روزنامه های اقتصادی آلمان، پیشــنهاد داد که اروپا ســازوکار پرداخت مستقل خود به عنوان 

جایگزین سوئیفت را تأسیس کند.

جانبازانی که هنوز جان بر کف هستندپیاده روی اربعین نقطه اتحاد دو ملت

نقطه آغاز از حرم تا حرم

پاهایی که هنوز هم راه را ادامه می دهند

نیروهای حشد الشعبی غبار از کفش زائران می زدایندپذیرایی از زائران کوی یار

آقا جان ! اگر دیدم و نشناختمت سالم...

ادب و احترام عراقی ها به زائران



 پشت پرده اتهامات هالیوودی علیه تهران!

طی روزهای گذشته، مقامات و رسانه های دانمارکی از کشف توطئه ترور یکی 
از رهبران گروه تروریســتی االحوازیه در این کشور خبر دادند. بر اساس اظهارات 
مقامات دانمارکی، عوامل وابسته به ایران تالش کرده اند پس از شناسایی سرکرده 
شــاخه دانمارکی گروهک االحوازیه، وی را به قتل برسانند که با مداخله سرویس 

اطالعاتی دانمارک این نقشه با شکست روبه رو شده است!
رئیس سازمان اطالعات دانمارک به صراحت در اظهار نظر رسانه ای خود اعالم 
کرده اســت: »هدف این حمله کشتن رهبر شاخه دانمارکی جنبش مبارزه عربی 

برای آزادی اهواز، یک گروه اپوزیسیون ایرانی بوده است.«
این اقدام دانمارک در حالی صورت می گیرد که مدتی پیش کشور فرانسه نیز 
در ماجرایی مشابه کشورمان را به تالش برای بمب گذاری نشست گروهک منافقین 

در حومه پاریس متهم کرد!
همه این وقایع در حالی صورت می گیرد که به صورت طبیعی و منطقی هیچ 
کشوری مایل نیست در شرایطی که ذره بین نظارت کشورهای بهانه جویی، از جمله 
آمریکا هر لحظه به دنبال کشــف یک بهانه برای تحمیل تحریم های بیشتر علیه 
ملتش اســت، با طراحی یا اجرای این گونه توطئه های هالیوودی زمینه  فضاسازی 

بیشتر علیه خود را مهیا کند!
برای درک چرایی این داستان ســرایی های سرویس های اطالعاتی غرب باید 
توجه داشــته باشیم که در ادبیات بین المللی این دست اقدامات با عنوان حقوقی 
حمایت از تروریســم یا »sponsoring terrorism« الصاق می شود و به صورت 
مستقیم کشور ما را به تأمین مالی تروریسم متهم می کند! حال این پرسش مطرح 
می شود که متهم کردن کشور ما به تأمین مالی تروریسم چه منفعتی برای دشمنان 
دارد که در شرایط فعلی در تالش برای برجسته سازی آن علیه کشورمان هستند؟

برای پاســخ به این پرسش باید توجه داشته باشــیم که طی روزهای آینده 
دور جدید اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کشــورمان عملیاتی می شود و 
اتحادیه اروپا در نقش حامی حفظ برجام در تالش است با ایجاد یک سازوکار ویژه 
اقتصادی )SVP( افزون بر تشــویق کشورمان به حفظ برجام، تعامل اقتصادی با 

کشورمان را نیز ادامه دهد.
با این حال، اتحادیه اروپا اجرای تمام و کمال این بسته را به دریافت تأییدیه 
از FATF مشروط کرده است که اصل مبنایی آن نیز مبارزه با پول شویی و تأمین 

مالی تروریسم )AML/CFT( است.
طبیعتاً بدخواهان ایران در تالشند به هر نحو ممکن مانع از دریافت تأییدیه 
از این نهاد نظارتی شوند تا در پی آن افزون بر تحمیل شدن محدودیت های شدید 
بانکی علیه کشورمان، اتحادیه اروپا نیز از اجرای سازوکار  ویژه مالی به ظن تالش 
کشــورمان برای تأمین مالی تروریسم چشم پوشــی کند. در نتیجه، حوادث اخیر 
دانمارک و ماجراهای دنباله دار فرانسه را می توان در چارچوب سیاست ایران هراسی 
و سندســازی علیه کشورمان تحلیل کرد که اجرای آن بر عهده سازمان منافقین 

گذاشته شده است.
جالب اینکه پیشتر روزنامه »ساندی اکسپرس« نزدیک به جریان های ضد ایرانی 
برای پیشبرد طرح ایران هراسی خود در اروپا در گزارش 14 اکتبر مدعی شده بود 
ایران در پی گسترش عملیات های تروریستی در خاک اروپاست! با دقت در حوادث 
اخیر درمی یابیم، پای سازمان منافقین در هر دو ماجرا در میان است که این مسئله 
نشئت گرفته از حضور نیروهای فراری سازمان نفاق در قلب اروپا و خاک آلبانی است 
که امروزه به دلیل حمایت های مالی سرویس استخبارات عربستان )GIP( قادر به 
طرح ریزی و اجرای عملیات های روانی ضد ایرانی هســتند و  به دنبال آن هستند 
کــه همزمان با اعمال تحریم های جدید آمریکا با راه اندازی موجی از عملیات های 

تروریستی در خاک اروپا افکار عمومی قاره سبز را علیه کشورمان بشورانند.

پرتو

 هادی محمدی/ ســفر سه 
روزه ابومازن به پادشــاهی عمان از 
دوشــنبه دو هفته پیش شروع شد 
و روز پنج شــنبه، یــک روز پس از 
ابومازن، نتانیاهو وارد مســقط شد 
تا همراه با همســر و سه مقام ارشد 
اطالعاتی و دیپلماتیک مذاکرات 1۲ 
ساعته در پادشاهی عمان را به اجرا 
بگذارد. بیانیه مشترک این سفر بر 
تبادل نظر درباره روند ســازش در 
فلسطین و مباحث مربوط به ثبات 
منطقه ای تأکیــد کرد که مصاحبه 
عمان،  خارجه  وزیر  یوسف بن علوی 
نکات مهمی از این ســفر را روشن 
کرد. وی تأکید کرد، ســفر نتانیاهو 
بنا به درخواســت خــودش بوده تا 
دیدگاه های خود را به پادشاه منتقل 
کند و ابومازن نیز بر اســاس همین 

تمایل با پادشاه دیدار داشته است.
بن علوی در ادامه افزود، نقش 
میانجیگر در موضوع فلسطین ندارد 
و صرفاً تســهیل کننده بین طرف ها 
در فلســطین و یمــن می باشــد و 
طرح صلحی را در فلســطین دنبال 
نمی کنــد.« بن علــوی بالفاصله در 
سفر به رام اهلل با ابومازن دیدار کرد 
که درباره محتوای این سفر، اطالعات 

چندانی منتشر نشده است.
این رخداد سیاســی از سوی 
مطبوعــات و نویســندگان امنیتی 
رژیم صهیونیســتی و بــه موازات 
مواضع رســمی نتانیاهــو، برخالف 
مواضع یوسف بن علوی، با پرداختن به 
گمانه زنی های گوناگون از موضوعات 
مورد بحــث در دیــدار نتانیاهو از 
مســقط، به یک فضای مبهم دامن 
زد و تالش شــد، پیــام و مأموریت 
اصلی در این سفر را فعال سازی نقش 
عمان برای مذاکرات غیر مســتقیم 
بین رژیــم صهیونیســتی و ایران 
عنوان کنند. آنچه قابل توجه است 
اینکه، رسانه های اصالح طلب داخلی 
و برخی روشــنفکران با تحلیل های 
نمایشی و سیر ک گونه، این سفر را 
نوعی اخطار به ایران از ســوی رژیم 
صهیونیســتی قلمداد کردند که با 
جدیت به دنبال برخورد مستقیم با 
ایران است. این تحلیلگران با تکرار 
سایه جنگ اسرائیلی، آنقدر به توان 
نظامی رژیم صهیونیستی برای حمله 
بــه ایران تکیه و اعتمــاد دارند که 
مقامات نظامی و امنیتی این رژیم، 
این باور را نداشته و سال هاست که 
به عنوان آرزو به آن می اندیشــند. 
برای نمونه یوسی میلمان تحلیلگر 
روزنامه معاریو می نویسد، اگرچه در 
مسقط درباره ایران گفت وگو شده، 
ولی تصــور میانجی گری بین ایران 
و رژیم صهیونیستی از سوی عمان، 

ناممکن است!
با این مقدمه باید به این پرسش 
پاسخ داد که محتوا، هدف یا اهداف 
و کارکرد ســفر نتانیاهو به مسقط 
چــه بوده و با چــه راهبردی دنبال 
شده است؟ روشن است که این سفر 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی را باید 
با توجه به مؤلفه ها، رویدادها و شرایط 
ویژه منطقه ای و بین المللی و طرح ها 
و راهبردهای رژیم صهیونیســتی و 
بازیگران اصلــی در منطقه  تحلیل 

و تفسیر کرد.

زمینه های سفر نتانیاهو
 به مسقط

1ـ مذاکرات امنیتی و سیاسی 
بین نتانیاهو و ابومازن مدتی اســت 
که بــا چالش جدی روبه رو اســت 
و طرح معامله قــرن ترامپ نیز، به 
شــدت بر این مذاکرات تأثیر منفی 
گذاشته، به نحوی که ابومازن، ادامه 
مذاکره با نتانیاهو را بی فایده دانسته 
و جایگاه میانجی گری آمریکا را نیز 
زیر سؤال برده و از روسیه درخواست 
ایفــای نقش فعال تــر در مذاکرات 

سازش دارد.
۲ـ مصــر، اردن و عربســتان، 
ســه کشــور اصلــی در موضوعات 
فلســطین بوده و با ابومازن و دولت 
خودگردان در تعامل هســتند، ولی 
جایگاه و دیدگاه هــای متفاوتی در 
مسئله مذاکرات ســازش و معامله 
قرن، رخدادهای امنیتی و مدیریت 
رویکردهای ابومــازن دارند. در این 
بین عربســتان و شخص بن سلمان 
با تکیه بر دیپلماســی رشوه و توان 
مالی از مصر و اردن، شرایط برتری 

دارد. از نظر صهیونیســت ها، مصر 
فقط برای مدیریت تحوالت امنیتی و 
درگیری  های نظامی باید نقش آفرینی 
کند و اردن به عنوان حیاط خلوت 
امنیتی رژیم صهیونیستی نباید فراتر 
از مطالبات امنیتــی برای محاصره 
کرانه باختری، نقش آفرینی کند. در 
این میان ابومازن، ســاف و جنبش 
فتح در بن بســت جدی به سر برده 
و در بیــن اغلب مقامات خودگردان 
سخن از لغو توافق اُسلو مطرح است و 
اردن به دنبال لغو برخی پیوست های 

توافق سازش »وادی عربه« است.
۳ـ قتل فجیع خاشقجی توسط 
بن سلمان، تمامی سامانه و برنامه ریزی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی را چه در 
موضوعــات مربوط به معامله قرن و 
چه در پرونده های منطقه ای و به ویژه 
یمن، با چالش جدی روبه رو کرده و 
آمریکا و اروپــا از اینکه باید هزینه 
حمایت از بن سلمان و شکست های 
او را تحمل کننــد در تردید جدی 
هستند. نقش عربستان در فلسطین 
و فشــار به ابومازن برای تمکین در 
مقابل خواسته های نتانیاهو کم رنگ 
شده و نیازمند یک اهرم جدید است.
4ـ نتانیاهو به دلیل پرونده های 
فســاد مالی و مشکالت سیاسی در 
درون حکومت ائتالفی در آســتانه 
انحالل پارلمان و انتخابات پارلمانی 

جدیــد به ســر می بــرد و نیازمند 
مانورهای سیاسی و کارت های داخلی 
و خارجی است تا شرایط خود را در 
داخل سرزمین های اشغالی به عنوان 
یک گزینه ضروری و موفق نشــان 
دهد. نتانیاهو در پرونده ســوریه نه 
تنها به اهداف راهبردی دست نیافته، 
بلکه موازنه قدرت مقاومت و ایران به 
واقعیتی تبدیل شده که مؤلفه های 
راهبردی صهیونیست ها را با چالش 
اقدامات خودشیفته  روبه رو کرده و 
نتانیاهــو در ســرنگونی هوایپمای 
ایلوشین روسیه، حوزه مانور نظامی 
کرده  محدودتر  را  صهیونیســت ها 

است.
اصرار صهیونیست ها و به ویژه 
اســتمرار حمالت  بــرای  نتانیاهو 
نمادین نظامی به ســوریه و اهداف 
ایرانــی و مقاومــت، نگرانی آمریکا 
مبنی بر اینکه، نیروها و پایگاه های 
آمریکایی در عراق و ســوریه، هدف 
تالفی اقدامــات ایران باشــند، به 
شکل علنی به مقامات صهیونیستی 
عنوان شــده که اوضاع آنها را برای 
ماجراجویی با چالش بیشتر روبه رو 
کرده اســت و باید برای آن راه حلی 

داشته باشند.
5ـ پرونــده یمن با شکســت 
در عملیــات ســاحل غربی و از هم 

پاشــیدگی اســتان های جنوبی و 
افزایش روزافزون مخالفت با امارات 
و ســعودی و آمریــکا و اختــالف 
اهداف و رویکرد امارات و ســعودی 
از یک ســو و توانمندی های جدید 
پهپادی و موشــکی با دقت باال که 
مراکــز اقتصادی، نفتــی، نظامی و 
سیاسی سعودی و امارات را با خطر 
جدی روبــه رو کرده، بــرای رژیم 
صهیونیســتی و آمریــکا غیر قابل 
استمرار است. حاصل شرایط فعلی 
در یمن یا استمرار جنگ تحمیلی، 
صهیونیست ها، آمریکایی ها و غرب 
را بــا وضعیتی مواجه کرده که باید 
همراه بن سلمان در باتالق یمن فرو 
رفتــه و هزینه های غیر قابل تحمل 
پرداخت کنند. به همین دلیل اولویت 
فوری آمریکا، غرب و صهیونیست ها 
بر توقــف فوری جنگ در یمن قرار 
گرفتــه و نیازمند همراهی انصاراهلل 
و دولــت موقت یمــن و در نهایت 
ایران می باشند که پادشاهی عمان 
از جایگاه ویژه ای با جایگاه بی طرفی 

در آن برخوردار است.
اعتراف رســانه های  به  بنا  6ـ 
مشــهور و برخی نخبگان آمریکایی 
و مــوج وســیعی در رســانه ها یا 
دستگاه های رسمی اروپایی، موضوع 
قتل خاشــقجی، نقطــه اوج قابل 
تحمل برای ترامپ و اروپاســت که 
قربانی اصلی آن بن ســلمان است، 
ولی صهیونیست ها با از دست دادن 
مزیت های  از  بســیاری  بن سلمان، 
محاسبه شــده در نقش آفرینی وی 
را از دســت خواهنــد داد. معامله 
قــرن، عادی ســازی مناســبات با 
عربــی،  ناتــوی  صهیونیســت ها، 
حمایــت علنی غرب از بن ســلمان 
در سیاست های منطقه ای و به ویژه 
ادامه جنگ در یمــن برای اهداف 
اســتراتژیک صهیونیست ها و غرب 
با چالش و شــرایط ویــژه روبه رو 

خواهد شد.
ترامپ  سینوســی  مواضع  ۷ـ 
در قبال قتل خاشــقجی ناشــی از 
صهیونیســتی  البی  کارکردهــای 
و ســعودی برای ادامــه حمایت از 
عربســتان و بن سلمان از یک سو و 
هزینه های سیاسی و حیثیتی ترامپ 
در آستانه انتخابات کنگره است، ولی 
ناچار است سیاست »یکی به نعل و 

یکی به میخ« را ادامه دهد.

اولویت ها و اقدامات 
غربی ـ  صهیونیستی

اولویت هــای غربــی و  لــذا؛ 
صهیونیســتی در محورهــای زیر 
قرار گرفته و مجموعه ای ترکیبی از 

اقدامات را به اجرا می گذارد:
گوناگون  خبرسازی های  الف ـ 
برای تحت الشعاع قرار دادن موضوع 
قتل خاشــقجی و جایگزین شدن 
موضوعات دیگر از طریق یک فشار 
دیپلماتیک به ایران در اروپا و اتهام 
تروریسم، ســفر منطقه ای مقامات 
صهیونیســتی به امارات، بحرین و 
پادشــاهی عمان و برجسته کردن 
موج عادی ســازی مناسبات با رژیم 
صهیونیستی، سرپل جدید مذاکراتی 
با ایران، ســایه جنگ، طرح مجدد 

تهدید روسی و چینی برای آمریکا.
ب ـ تــالش برای تحقق اهداف 
جنگ و تجاوز به یمن و جدا کردن 
خود از شــراکت در جنایات یمن از 
طریق طرح توقف جنگ طی ۳۰ روز 

و آغاز مذاکرات در سوئد.

ج ـ تالش برای القای این مفهوم 
که مسقط به پل مذاکراتی و ارتباطی 
با ایران تبدیل شده و از بی طرفی در 

یمن خارج شده است.
دـ تالش پنهان برای زمینه های 
جابه جایــی قدرت در عربســتان و 
بهره منــدی از ظرفیت های آن در 
اجــرای معاملــه قرن، بــا توجه به 
اینکه هیچ یک از کشــورهای عربی 
برای نجــات معامله قــرن قادر به 

نقش آفرینی نیستند.
هـ  ـ تالش برای نشــان دادن 
دیپلماتیک  سیاســی،  عمل  ابتکار 
و رســانه ای موفق از سوی نتانیاهو 
و بهره منــدی از کارکردهای آن در 
محیط داخلی سرزمین های اشغالی 

و انتخابات پیش رو.
و ـ اعمال فشار سنگین رسانه ای، 
سیاسی و دیپلماتیک به ایران تا در 
وضعیت انفعال در تعامالت اروپایی، 
برجام تحریم ها، مسائل منطقه ای و 
به ویژه یمــن قرار گرفته و از نقش 
مؤثــر و فعــال آن در تحــوالت یا 
از استحقاق های مرتبط  بهره مندی 

با تحوالت جلوگیری به عمل آید.
زـ از نظر رژیم صهیونیســتی، 
روابط پادشــاهی عمان و انصاراهلل و 
دولت موقت بر کفه هم پیمانان رژیم 
صهیونیستی در ریاض و امارات اثر 
گذاشته و در کنار شکست و بن بست 

فعلــی متجاوزان در یمــن، موازنه 
قدرت ضد صهیونیستی در مهم ترین 
آبراه و تنگه منطقه ای را به زیان آنها 
بر هم خواهــد زد؛ لذا طرح ترامپ 
برای توقف جنگ در یمن که به طور 
حتم با حمایت و اندیشه صهیونیستی 
همراه است باید از سوی عمان مورد 
حمایت قرار گرفته و انصاراهلل تحت 

فشار قرار گیرد.

اهداف اصلی سفر نتانیاهو
پــس بایــد این گونــه نتیجه 
گرفــت که عوامل اصلــی و اهداف 
اصلی نتانیاهو در سفر به مسقط در 
محورهای زیر قابل جمع بندی است:

1ـ بهره های سیاسی و تبلیغاتی 
در محیــط داخلی ســرزمین های 
اشــغالی و انتخابــات زودهنگام از 

سوی نتانیاهو.
ظرفیت های  به کارگیــری  ۲ـ 
پادشــاهی عمــان برای فشــار به 
ابومــازن و جنبــش فتح و ســاف 
بــرای پذیرش محتوای معامله قرن 
یــا مذاکرات تاکتیکی و امنیتی، در 

غیاب نقش آفرینی عربستان.
۳ـ فضاســازی سنگین درباره 
آغاز عادی ســازی مناســبات رژیم 
اشــغالگر قدس و چند کشور عربی 

حاشیه خلیج فارس.

بیان این نکته ضروری اســت 
که تمامی کشورهای عربی حاشیه 
دارای  گذشــته  از  خلیج فــارس 
روابــط پنهان یا تدریجاً آشــکار با 
صهیونیســت ها بوده و در چارچوب 
راهبردهای آمریکایی، خدمات خود 
را به صهیونیست ها ارائه کرده اند و 
رفت وآمدهای فعلی، بر ظرفیت های 
راهبردی رژیم صهیونیستی نخواهد 
افزود و تنها بهره آن رسانه ای است.

4ـ فعال کردن طرح آمریکا در 
یمن و درخواست از پادشاهی عمان 
برای وادار کــردن انصاراهلل و ایران 
به پذیــرش این طــرح آمریکایی ـ 
صهیونیســتی یا تشــویق ایران به 
همراهی با طرح یاد شــده از طریق 
سفیر ایران در مسقط یا سفر معاون 
به  پادشــاهی عمان  نخســت وزیر 
تهران که قرار اســت با دعوت آقای 

جهانگیری انجام گیرد.
برای  صهیونیســتی  رژیم  5ـ 
انتقــال پیام به ایران یا ســوریه به 
پادشاهی عمان نیاز ندارد، ولی برای 
رفع نگرانی خــود و آمریکایی ها در 
عراق و ســوریه، خواستار مدیریت 

سقف تنش با ایران است.

نتیجه
در جمع بنــدی نهایی می توان 
تأکید کرد که رژیم صهیونیستی و 
نتانیاهو در سفر به پادشاهی عمان 
در یک استراتژی ابهام رفتاری، چند 
هدف فرعی و اصلی را مد نظر قرار 

داده است.
آنها پرونده  اولویت درجه یک 
یمن است تا از یک خسارت راهبردی 
جلوگیــری کــرده و آن را در یک 
مدیریت و طرح آمریکایی مهار کنند. 
اولویــت دوم آنها فشــار به ابومازن 
تاکتیکی ـ  ادامه همکاری های  برای 
امنیتی و توافــق آتش بس در غزه 
اســت تا از ادامــه تظاهرات در این 
منطقــه ممانعت به عمل آورده و از 
بــروز جنگ با غزه جلوگیری کنند؛ 
چراکه وزیر دادگستری این رژیم نیز 
طی روزهای گذشته اعالم کرده است 
کــه »باید قدرت حماس و مقاومت 
از ســوی اسرائیل مورد اعتراف قرار 
گیــرد؛ زیرا رژیم صهیونیســتی با 
وضعیت جدیدی روبه رو است.« لذا 
بایــد از نگرانی های امنیتی خود در 
 داخل فلسطین یا محیط منطقه ای

 بکاهند.
اولویت سوم نتانیاهو بهره های 
سیاســی در محیــط داخلی رژیم 
زودهنگام  انتخابات  و  صهیونیستی 
پارلمانی اســت که نتانیاهو شرایط 
مناسبی ندارد و باید تصویری مؤثر 
و موفق از خــود به نمایش بگذارد. 
اولویت نهایی نتانیاهو در این ســفر 
با فضاســازی خبری و سیاســی، 
موضوع رســوایی قتل خاشقجی را 
به حاشــیه برده و تــا حد امکان از 
سقوط بن ســلمان جلوگیری کرده 
یــا این جراحی در ســاختار قدرت 
 ســعودی را در فضــای آرام تــری

 برگزار کنند.
موضوعاتــی ماننــد آغاز موج 
جدید عادی  سازی روابط یا مذاکرات 
پنهان با ایــران مضحک و احمقانه 
اســت و عمدتاً بــرای فریب افکار 
عمومی و نشــان دادن اوضاع برتر 
و تحت کنترل رژیم صهیونیســتی 
اســت، در حالی که نتانیاهو،  رژیم 
صهیونیســتی و آمریــکا و غرب و 
شرکای آنها اوضاع مناسبی نداشته و 
برای مدیریت بحران ها و چالش های 
خود تصویــری وارونه و معکوس را 
در تالش سیاسی و رسانه ای از خود 

نشان می دهند.
حاصل تالش های فوق در بخش 
انگیزه های  به  با توجه  فلســطینی 
محدود پادشاهی عمان و هزینه های 
فــراوان آن برای آنهــا،  قابل توجه 
نخواهد بود. در پرونده یمن نیز طرح 
آمریکایی به خودی خود یک اعالم 
شکست در تجاوز نظامی است و طرح 
آنها قابلیــت حیات ندارد و نماینده 
دبیــر کل باید بر طــرح مذاکرات 

یمنی- یمنی تکیه کند.
حذف بن سلمان با تمامی تدابیر 
صهیونیستی و ترامپ، نه تنها دارای 
منطقه ای  و  داخلــی  پس لرزه های 
و به زیان آنهــا خواهد بود؛ بلکه بر 
خاشقجی  قتل  رسوایی  هزینه های 

خواهد افزود.
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   اکبر معصومی/ بررسی 
نتایج انتخابات دو ســال گذشته 
در برخی کشورهای جهان نشان 
می دهد، پیروان لیبرال دموکراسی 
کمتریــن پیروزی هــا را کســب 
کرده انــد. در آلمــان حزب حاکم 
دموکرات مســیحی)طرفدار آنگال 
مرکل( یک شکســت تاریخی را 
تجربه کرد و حزب راست افراطی به 
نام »آلترناتیو برای آلمان« توانست 
با 1۳ درصــد آرا به یک پیروزی 
تاریخی دســت یابــد. همچنین 
پیروزی بولسونارو، نظامی  کهنه کار 
در برزیل که به ترامپ این کشور 
معروف اســت و تفکرات راســت 
افراطــی دارد، حاکــی از روز های 
افول لیبرال  دموکراسی در جشن 
پیروزی  بنابراین  است.  پوپولیسم 
ترامپ در ایاالت متحده آمریکا و 
حمایت او از طیف راســتگراها در 
اتحادیه اروپا و سرکار آمدن ملی گرا 
در مجارســتان، لهستان، اتریش، 
ایتالیا و... خطر افول لیبرالیســم 
را بــه صدا درآورده اســت. آنگال 
مرکل، صدراعظــم آلمان، پس از 
شکســت های پیاپــی حزبش در 
انتخابات های ایالتی آلمان گفته که 
در کنگره حزب دموکرات مسیحی 
در ماه دسامبر دیگر نامزد رهبری 
این حزب نخواهد بود و در انتخابات 
پارلمانی ۲۰۲۰ آلمان هم به طور 
کلی از سیاست کنار می رود. خروج 
ایاالت متحده آمریکا از پیمان های 
چندجانبــه در جامعه بین المللی 
هم نشــان می دهد، جامعه غرب 
دیگر تمایــل آنچنانی به تفکرات 
قبلی خود ندارد و بیشتر به سمت 
ملی گرایی در حال حرکت است؛ از 
این رو با توجه به اینکه ساختمان 
جامعــه بین الملل پــس از جنگ 
جهانی با نقشه لیبرال دموکراسی 
طراحی و ساخته شــده بود، هم 
اکنون در حال فروپاشیدن است و 
با چند زلزله سیاسی دیگر از بین 
خواهد رفت. در وضعیت فعلی دو 
عامل  سبب سرپا نگه داشتن این 

تفکر شده است: 
سوم  جهان  کشــورهای  1ـ 
که زمانی مستعمره مدعیان امروز 
تصور می کنند  بودند،  دموکراسی 
تنها راه پیشرفت گرایش به سمت 
لیبرال دموکراســی است و همه 
برنامه ریــزی آنهــا در این جهت 
اســت. وقتی برخی کشــورهای 
مسلمان با تصور پیشرفت به سمت 
لیبرالیسم تمایل پیدا می کنند، به 
طور قطعی در افول دموکراســی 
مانع ایجــاد کرده یــا روند افول 
لیبرال دموکراسی را کند خواهند 
کرد و این به معنای آن اســت که 
این تفکر به دســت پیروان دیگر 
که بیشترین ضربه از آن دیده اند، 
حفظ می شود. از سوی دیگر، باید 
گفت پیشرفت زمانی اتفاق خواهد 
افتاد که برنامه توســعه بر مبنای 
فرهنگ و موقعیت ژئوپلیتیک یک 
کشور طراحی و اجرا شود. اتفاقی 
که در برخی از کشورهای جنوب 
شرق آسیا رخ داده است. بنابراین 
پیاده ســازی مدلی غیر همسو با 
فرهنگ و موقعیت جغرافیایی خود، 
نه تنها سبب توسعه نخواهد شد؛ 
بلکه عاملی در وابستگی بیشتر به 

کشورهای غربی خواهد بود.
۲ـ کشــورهای غربی زمانی 
دموکراســی حمایت  لیبــرال  از 
خواهنــد کرد که منافــع آنها در 
این زمینــه تأمین شــود؛ از این 
رو گرایش افــراد جامعه غربی به 
ســمت ملی گرایی نشان می دهد، 
جامعه غربی نتوانســته است نیاز 
خود را کــه برگرفته از نیاز مادی 
و معنوی اســت، بــرآورده کند. 
آمار خشــونت، طالق و... همگی 
برگرفته از ناکارآمدی مدل لیبرال 
باید  پایان  دموکراسی اســت. در 
گفت، دولتمردان کشــورمان که 
پیشرفت و توســعه را در نگاه به 
بیرون و در مکتب لیبرالی می بینند، 
به شدت در حال اشتباه هستند و 
تجربه 4۰ ســاله انقالب اسالمی 
نشــان می دهد هرگاه گرایش به 
چنین تفکــری در کشــور بوده 
اســت، نه تنها پیشرفت و توسعه 
اتفاق نیفتاده اســت؛ بلکه ضربات 
جبران ناپذیری بر منافع کشورمان 
وارد کــرده که برجام نمونه بارزی 

در این زمینه است. 

 افول لیبرالیسم
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم، اعالم کرد: سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسقط پایتخت سلطان نشین عمان مقدمه ای بر تالش آمریکا برای 
تشکیل ناتوی عربی در منطقه است. آنچه تالش می شود در منطقه تشکیل شود ائتالف عربی یا ناتوی عربی به فرماندهی آمریکاست که محور آن شش کشور شورای همکاری خلیج 
)فارس( به اضافه اردن و مصرند، تالش های جدیدی که در روز های اخیر در منطقه رخ داد؛ از جمله دیدار بنیامین نتانیاهو از مسقط، با هدف زمینه سازی برای ناتوی عربی بوده است.

 به دنبال ناتو 
عربی

نیمنگاه

صبح صادق زمینه ها و اهداف سفر نتانیاهو به عمان را بررسی می کند

استراتژی ابهام با دیپلماسی ترکیبی

مذاکرات امنیتی و سیاسی 
ابومازن  و  نتانیاهــو  بیــن 
مدتی اســت کــه با چالش 
جدی روبه رو اســت و طرح 
 معامله قــرن ترامپ نیز، به 
ایــن مذاکرات بر   شــدت 
 تأثیر منفی گذاشته، به نحوی 
مذاکره ادامه  ابومــازن،   که 
بی فایده را  نتانیاهــو   بــا 
 دانسته و جایگاه میانجی گری 
 آمریکا را نیز زیر سؤال برده
 و از روسیه درخواست ایفای 
 نقش فعال تــر در مذاکرات 

سازش دارد

می تــوان  را  ســفر  ایــن 
برای  گوناگون  خبرســازی های 
موضوع  دادن  قرار  تحت الشعاع 
قتل خاشقجی و جایگزین شدن 
موضوعات دیگــر از طریق یک 
فشار دیپلماتیک به ایران در اروپا 
و اتهام تروریسم، سفر منطقه ای 
امارات،  به  صهیونیستی  مقامات 
بحرین و پادشاهی عمان و برجسته 
کردن موج عادی سازی مناسبات با 
رژیم صهیونیستی، سرپل جدید 
مذاکراتی با ایران، ســایه جنگ، 
طرح مجدد تهدید روسی و چینی 

برای آمریکا ارزیابی کرد

 محمدرضا بلوردی
کارشناس مسائل غرب آسیا

 عراق و امیدواری به آینده

پس از گذشــت پنج ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، معرفی رؤسای 
قوای سه گانه این کشور در حالی صورت گرفته است که هماهنگی بین رئیس جمهور 
و نخست وزیر آینده این کشور می تواند امیدواری هایی را برای مرحله آینده این کشور 
به وجود آورد. در واقع، پس از سقوط صدام، در 15 سال گذشته هیچ گاه رابطه بین 
رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در بهترین حالت خود قرار نداشته و همیشه با فراز 
و فرودهایی همراه بوده اســت و حتی گاهی تنش هایی هم بین دو طرف ایجاد شده 
که پیامدهای منفی بر ســطح عملکرد دولت و حتی پارلمان این کشور داشته است. 
در دوره جدید که تا اواخر سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، امیدواری هایی برای آینده 
سیاسی عراق به وجود آمده است که تا حد زیادی ناشی از شخصیتی است که برهم 
صالح، رئیس جمهور جدید و عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر جدید دارند. از جمله 
اینکه هر دو تصور درستی از روند دولت سازی در عراق و اصالحات مورد نیاز این کشور 
دارند. همچنین هر دو از قدیم االیام روابط مناسبی با یکدیگر داشته اند و اکنون پس از 
مشکالت سیاسی عدیده ای که کشور عراق داشته است، با رأی قابل توجه پارلمان و 
نوعی اجماع ملی درباره لزوم اجرای اصالحات و تغییرات واقعی به این جایگاه رسیده اند. 
در چنین شــرایطی، مجموعه ای از عوامل وجود دارد که سبب می شود فضای 
مناسبی برای موفقیت دولت آینده عراق به وجود آید که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نخست وزیر و رئیس جمهور جدید مورد حمایت ملی گسترده ای هستند و از نظر 
منطقه ای و بین المللی هم انتخاب آنها با استقبال مواجه شده است؛ امری که عملی 

شدن آن تأثیر قابل توجهی بر آینده عراق خواهد داشت.
برهم  صالح رأی اکثریت اعضای پارلمان را به دست آورده است و در سوی دیگر 
عادل عبد المهدی بیشتر از اینکه همانند نخست وزیران قبلی نماینده فراکسیون پیروز 
انتخابات باشد، نماینده همه فراکسیون های پارلمان به حساب می آید و از آزادی عمل 

بیشتری برای معرفی اعضای کابینه خود برخوردار است.
هماهنگی موجود بین رئیس جمهور و نخست وزیر می تواند عاملی مهم در جهت 
تصویب و اجرای ســریع قوانین مهم برای کشــور باشد؛ به ویژه اگر این هماهنگی با 

محمد الحلبوسی، رئیس میانه روی پارلمان عراق هم صورت گیرد. 
شــرایطی که رئیس جمهور و نخست وزیر جدید در آن روی کار آمده اند، نسبت 
به چهار سال گذشته کامالً متفاوت است؛ بیشتر چالش های امنیتی از بین رفته، گروه 
تروریستی داعش فروپاشیده است و افزایش قیمت نفت می تواند اوضاع اقتصادی بهتری 

برای عراق در جهت بهبود سطح خدمات رقم بزند.
رویکردهای رئیس جمهور و نخســت وزیر جدید می تواند به توازن داخلی و نیز 
توازن در روابط خارجی عراق منجر شــود که نتیجه آن فراهم شدن ثبات، امنیت و 
آرامش نسبی برای کشوری است که با توجه به وضعیت ملتهب منطقه کامالً به آن 

نیازمند است. 
حمایت از رهبران جدید در عراق می تواند به روی کارآمدن تیمی منجر شــود 
که فراتر از برنامه ها و دیدگاه های محدود حزبی عمل  کند و سبب شود فساد اداری و 
مالی گسترده موجود در عراق و باندبازی های گروهی و حزبی از بین برود و به وضعیت 

بدون برنامه موجود پایان داده شود.
البته، آنچه گفته شد به معنای آن نیست که رهبران جدید عراق در آینده هیچ 
مشکلی نخواهند نداشت؛ بلکه برعکس مشکالت و موانع بیشتری پیش روی آنها وجود 
خواهد داشت؛ از همین رو باید تالش مداوم خود را به کار گیرند و با سعی و صبر، در 

مقابل این موانع و مشکالت پیروز شوند.

نگاه

نوید کمالی
کارشناس روابط بین الملل



 رضا اشرفی/ در ۲۳ ژوئن 
ســال ۲۰16 بیش از پنجاه درصد 
مردم انگلیس )بیش از 1۷ میلیون 
نفر( به خروج کشورشان از اتحادیه 
اروپا رأی دادند. حکومت نیز اعالم 
کرد، از ۲۹ مارس ۲۰1۷ رویه رسمی 
برای خروج را آغاز می کند؛ اما آنها 
هیچ گاه به این مسئله فکر نمی کردند 
که همین مســئله ممکن است به 
یکی از سخت ترین تصمیمات ملی 
دهه های  موضوعات  بحرانی ترین  و 
اخیر تبدیل شود. تنها با گذشت دو 
سال شواهد موجود نشان می دهد، 
بیــن مردم و حتــی بخش هایی از 
حکومــت، مخالفت هــای جدی با 

برگزیت وجود دارد. 
مهم تریــن عاملی که ســبب 
شــده اســت این فضا پیش بیاید، 
ناتوانی دولت برای چگونگی خروج از 
اتحادیه است. بحث خروج به قدری 
به دولت ترزا می فشــار آورد که آن 
را در سال گذشته مجبور به انتخابات 
زودهنگام کرد. نخست وزیر انگلیس 
که به لطف رأی مثبت همه پرســی 
و اســتعفای دیوید کامــرون روی 
کار آمده بود، همــواره با انتخابات 
زودهنگام مخالفت می کرد؛ اما یک 
سال پس از همه پرسی به دلیل فشار 
مخالفان دولت و همچنین امید ترزا 
می برای کســب قاطع کرســی ها 
در پارلمــان، به انتخابات زودهنگام 
تــن داد، ولی نه تنها نتوانســت به 
خواسته های خود برسد؛ بلکه چند 

کرسی را از دست داد. 
تــرزا می، به دنبال این بود که 
بــا به دســت آوردن اکثریت قاطع 
کرســی ها، پارلمان را با خود همراه 
کــرده و رأی نهایــی را حتــی در 
صورت به توافق نرسیدن با اتحادیه 
اروپا بگیرد؛ اما در این کار شکست 
خورد. از سویی، در ۲4 ژانویه ۲۰1۷ 
میالدی، دیوان عالی بریتانیا رأی داد 
دولت بــرای خروج باید رأی موافق 
مجلس عوام بریتانیــا را بگیرد. اما 
این انتخاب مردم، اولین اقدام علنی 
بود که نشان داد مردم از رأی خود 

در زمینه خروج از اتحادیه گذشته اند. 
در واقع، مردم بسیار زود متوجه این 
شدند که فشارهای اقتصادی حاصل 
از خروج بسیار بیشتر از آن است که 
فکرش را می کردند. اگر چه مجلس 
عوام رأی به فعال ســازی ماده 5۰ 
لیسبون برای خروج از اتحادیه داد؛ 
اما مشــکالت دولت در این مسیر 

حل نشد. 
خروج از اتحادیه اروپا حتی اگر 
حس استقالل و بازگشت به هویت 
ملی را به مردم انگلیس می داد؛ اما 
همزمان بــا متزلزل کردن اتحادیه، 
آن را به سمت واگرایی پیش می برد. 
این مســئله وقتی قابل فهم تر است 
که دیده شــود چگونــه ملی گرایی 
تندرو در کشــورهای گوناگون اروپا 
باال آمده اســت؛ بــه همین منظور 
رهبران اصلی اتحادیه اروپا همزمان 
به دنبال تنبیه کشوری هستند که 
خواهان خروج اســت و هم درصدد 
کشــورهای  در  افراطی  ملی گرایی 
گوناگــون این اتحادیــه بوده اند. به 
همین منظور بیشترین فشارها را به 
انگلیس آورده و نسبت به اختالفات 
اقتصادی، حقوقی و قضایی، وضعیت 
انگلیسی های ساکن در دیگر کشورها، 
شهروندان  رفت و آمدهای  چگونگی 
 انگلیســی در اتحادیــه و ... کوتاه

 نیامده اند. 

اگرچــه بر اســاس توافقی که 
در ســال 1۹۷۳ بین کشــورهای 
اتحادیه شــکل گرفت )مــاده 5۰ 
پیمان لیسبون(، هر کشور حق دارد 
از آن خارج شــود؛ اما اتحادیه اروپا 
با اعمال این قبیل فشارها به مردم 

انگلیس به ویژه در زمینه اقتصادی، 
درصدد اســت مــردم را وادار کند 
که به دولت خود فشــار بیاورند تا 
از خواســته خود مبنی بر خروج از 
اتحادیه کوتاه بیاید. دولت ترزا می و 
محافظه کاران تاکنون نسبت به این 
مسئله نرمش نشان نداده اند؛ اگرچه 

در درون خــود در مــواردی تمایل 
به همه پرسی دوباره دیده می شود. 
به ویژه آنکــه بحث مرزهای ایرلند 
شــمالی و جنوبی و همچنین حس 
اســتقالل طلبی دوباره در اسکاتلند 

دیده شده است. 
در حالــی کــه حــزب رقیب 
)کارگــر( به رهبــری جرمی برنارد 
کوربین که اندیشه های سوسیالیستی 
دارد؛ از جمله هواداران همه پرســی 
دوباره اســت. به اعتقاد وی، مردم 
در انتخابات جدید رأی به ماندن در 
اتحادیه را خواهند داد و از این طریق 
با پشت سر گذاشتن نئوناسیونالیسم 
شکل گرفته در انگلیس، اتحادیه نیز 
مسیر همگرایی خود را ادامه داده و 
ملی گرایی تندرو در دیگر کشــورها 
از جمله فرانســه و آلمان تضعیف 
خواهد شــد. این همان مســئله ای 
است که رهبران اتحادیه نیز به آن 
تمایل دارنــد؛ اما در این اینجا یک 
مانع وجود دارد. کوربن از مخالفان 
جدی نوع عملکرد رژیم صهیونیستی 
اســت و در مواقــع گوناگون به آن 
انتقاد کرده است. بنابراین، مقامات 
رژیم صهیونیستی همه تالش خود 
را خواهند کرد تا وی هیچ گاه نتواند 
کرسی نخســت وزیری را به دست 
بگیــرد. با وجود ایــن، تالش مردم 
و برخــی نهادها بــرای بازنگری در 

همه پرسی جدی است. 
بر همین اساس، از مدتی پیش 
با جمــع آوری بیش از یک میلیون 
امضا، از دولت خواســته شده است 
همه پرســی تکرار شود. این طرح را 
ابتدا روزنامه »ایندیپندنت« مطرح 
کرد. این مســئله می تواند تکلیف 
انگلیس را روشــن کرده و آن را از 
بالتکلیفی خارج کند. در تقاضانامه ای 
که مــردم انگلیس امضــا کرده اند، 
آمده اســت: »مردمی که در هر دو 
جناح )موافــق و مخالف برگزیت( 
قرار دارند، بــا روند فعلی باور خود 
را به آن از دســت می دهند. از ترزا 
مــی، نخســت وزیر انگلیس گرفته 
تا پارلمان، رویکردی آشــفته دارند 
که درگیری های داخلی، اســتعفای 
مقامــات را برانگیخته اســت و در 
خصوص مســائل کلیدی که برای 
مردم اهمیت دارد، پیشرفت اندکی 

صورت گرفته است.«
ایــن موضوع نشــان می دهد، 
دولــت و مردم انگلیس به واســطه 
رأی مثبت سال ۲۰16 به همه پرسی 
که متأثر از اندیشه های نئونالیسمی 
بود، کشــور خود و اتحادیه را وارد 
بحرانــی کرده اند که به راحتی حل 
نمی شود. بحران شکل گرفته سبب 
شــد در هفته گذشته بیش از ۷۰۰ 
هزار نفر وارد خیابان های لندن شده 
و شعارهایی مبنی بر تکرار همه پرسی 
ســر دهند. پیروان این طیف خیلی 
زود فهمیده اند که در صورت خروج 
از اتحادیــه نمی توانند فشــارهای 
گوناگون به ویژه مشکالت اقتصادی 

را تحمل کنند. 
این منظر می تــوان گفت،  از 
انگلیس با همه پرســی سال ۲۰16 
خود را وارد بحرانی کرده اســت که 
تصمیم گیری برای خروج از آن بسیار 
سخت است و از نظر حیثیتی هزینه 
دارد؛ در حالی که مقامات انگلیسی 
به ایــن موضوع تمایــل دارند؛ اما 
غرورشان اجازه نمی دهد این اشتباه 
را بپذیرند. در حالی که بیشتر مردم 

خواهان آن هستند.
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  قاسم غفوری/ در سال های 
اخیر، غرب آســیا اصلی ترین کانون 
بحران های جهانی بوده و در این میان 
برخی کشورها با وجود اینکه به طور 
مستقیم در بحران ها درگیر نبودند، به 
دلیل موقعیت جغرافیایی حساس شان 
وارد ایــن معادالت شــده اند. اردن از 
جمله کشورهایی است که به واسطه 
همســایگی با عراق و سوریه و اراضی 
اشغالی فلسطین، نقش قابل توجهی در 
تحوالت منطقه داشته است. نکته قابل 
توجه آنکــه، اردن در هفته های اخیر 
تحرکات جدیدی را در منطقه صورت 
داده که از آن جمله احیا و گســترش 
روابط با سوریه و عراق است. حال این 
پرســش مطرح می شود که دلیل این 
تغییر رویکرد چیســت؟ پاسخ به این 
پرســش را می توان در عملکردهای 
ســال های اخیر اردن بــرای در امان 

ماندن از تروریسم جست وجو کرد. 
نخســت نوع رفتارهایی بود که 
اردن به صورت پیش دستانه در قبال 
جریان های تروریستی از جمله القاعده 
صورت داد؛ چنانکه در مهر ماه 1۳۹۳ 
در اقدامی تأمل برانگیز ابوقتاده، مشاور 
ارشد »بن الدن« سرکرده القاعده که در 
ژوئیه ۲۰1۳ میالدی پس از استرداد 
از انگلیس در اردن بــه زندان افتاده 
بود، از اتهامات مربوط به فعالیت های 
تروریســتی تبرئه و آزاد شــده است. 
ابوقتــاده متولــد 1۹6۰ در بیت لحم 
در ســال 1۹۹۹ به جرم توطئه برای 
اقدامات تروریســتی بــه ویژه بر ضد 
مدرسه آمریکایی امان غیابی به مرگ 
محکوم شــد؛ اما این حکم بالفاصله 
به حبس ابد با اعمال شــاقه تخفیف 

پیدا کرد. 
این نوع رفتارها موجب شد نوعی 
مدیریت در قبال جریان های تروریستی 
صورت گیرد. در ادامه این روند اردن 
مصالحــه ای با جریان های ســلفی و 
اخوانی داشت؛ به گونه ای که فضا برای 
حضور آنان در انتخابات و عرصه های 
سیاسی و اجتماعی فراهم شد و تأثیر 
بســیاری بر امنیت این کشور داشت. 
در همین حال، اردن در این ســال ها 
روابط نزدیکی با بازماندگان حزب بعث 
عراق به سرکردگی دختر صدام و عزت 
ابراهیم الدوری برقرار کرده که روابط 
نزدیکی با جریان های تروریستی دارند، 
که خود مؤلفه ای در کاهش تهدیدات 
تروریســتی برای اردن بوده است. در 
همین حال، اردن از کشورهای بدون 
منابع زیرزمینی است که خود مؤلفه ای 
برای در اولویت نبودن این کشور برای 
گروه های تروریستی به شمار می آید. 

نکته دیگــر آنکه، محور تحرک 
داعش چــه مناطقــی بــوده و چه 
کشــورهایی مدیریت آن را عهده دار 
بوده اند. کارنامه داعش نشان می دهد، 
آنهــا به دنبال ایجاد دولت اســالمی 
عراق و شــام بودند که البته دامنه آن 
از خوراسان شروع می شود و تا شامات 
ادامه می یابد. بر اســاس این، اردن در 
اولویت فعالیت گروه های تروریســتی 

نبوده است.
حامیان  نقــش  دیگــر  نکتــه 
گروه های تروریستی است. کشورهای 
عربی، غربی و عبری در جایگاه سران 
اقدامات  محور  تروریســت ها،  حامی 
خــود را مقابله با جریــان مقاومت از 
ایران گرفته تا عراق، ســوریه و لبنان 
تشــکیل دادند؛ از این رو کشــوری 
مانند اردن عماًل در چارچوب بازیگری 
داعش  همچون  تروریستی  گروه های 
قرار نمی گیرد. تهدیــد امنیتی اردن 
برابر با تهدید امنیت رژیم صهیونیستی 
و عربستان نیز بوده، از این رو امنیت 
این کشور برای ثبات آنها اهمیت دارد. 
نکته پایانی اینکه، تحرکات ائتالف 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای 
عربی علیه ســوریه و عــراق از خاک 
اردن صــورت گرفته که الزمه اجرای 
آن حفظ ثبات این کشور بوده است. با 
وجود همه این تحرکات اردن دریافته 
اســت، خطر تروریسم همچنان وجود 
دارد و این راه های رفته نیز نمی تواند 
تأمین کننده ثبات پایدار این کشور باشد 
و کشوری مانند عربستان و آمریکا هیچ 
یک متحدی قابل اعتماد نخواهند بود 
و جــز باج گیری از اردن هدف دیگری 
ندارند؛ چنانکه بر ســر معامله قرن به 
دنبال حذف اردن از مسئولیت قدس 
و تحمیــل طرح های به اصطالح صلح 
هستند که هزینه های امنیتی و سیاسی 
جبران ناپذیری بــرای اردن به همراه 
دارد؛ از ایــن رو با رویکرد به ســوریه 
و عراق سعی دارد از ظرفیت های این 
کشورها و جبهه مقاومت در مقابله با 
تروریسم بهره گیرد که بازگشایی دروازه 
مرزی النصیب با سوریه نمودی از این 

رفتار است.

  عبداهلل عبادی/ اسالم مذهب بیشتر 
مردم ترکمنستان است و ۸۹ درصد مردم این 
کشور مسلمان و پیرو فرقه حنفی و 11 درصد 

بقیه مسیحی یا پیرو دیگر ادیان هستند.
عربســتان و ترکمنستان در سال 1۹۹۲ 
میالدی روابط دیپلماتیک خود را برقرار کردند 
و سفارت عربستان در سال 1۹۹۷ در عشق آباد 
و سفارت ترکمنستان در سال ۲۰۰۸ در ریاض 
افتتاح شد. در همین راستا، »قربانعلی بردی 
 محمداف«، رئیس جمهور ترکمنستان در سال 
۲۰۰۷ میالدی نخستین سفر خارجی خود را 
از عربستان ســعودی آغاز کرد. به تازگی نیز 
رئیس جمهوری ترکمنستان در سفری رسمی 
و همراه با یــک هیئت عالی رتبه وارد ریاض، 
پایتخت عربستان شد و با سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود دیدار کرد. ملک سلمان در این دیدار 
بر تعمیق روابط میان دو کشور در زمینه های 
تجاری، سرمایه گذاری، نفت و گاز، کشاورزی 
و همکاری های مشــترک در زمینه مبارزه با 
تروریســم و افراط گرایی تأکیــد و از مواضع 
ترکمنستان در قبال مسائل منطقه ای تشکر 
و قدردانی کرد. از ســوی دیگر، رئیس جمهور 
ترکمنســتان نیز آمادگی کشــورش را برای 
گسترش همکاری میان دو کشور و تالش های 
مشترک برای تحقق صلح و ثبات منطقه ای و 
بین المللی اعالم کرد. در ادامه اهداف دو کشور 
از گسترش روابط دوجانبه را بررسی می کنیم.

انگیزه های ترکمنستان
در واقع، سیاست خارجي ترکمنستان پس 
از استقالل و در دوران »صفرمراد نیازوف« بر 
اســاس اصل بي طرفي و موازنه  قواي خارجي 
شــکل گرفت؛ اما با مرگ نیازوف و به قدرت 
رسیدن رئیس جمهور بردی محمد اف، عشق آباد 
با اعالم حفظ بی طرفی، به دلیل نیاز به توسعه 
هر چه بیشــتر اقتصادی و سرمایه گذاری در 
منابع هیدروکربنی، به تدریج در پی نقشــی 
فعال در سیاســت خارجی برآمد و به ایفای 
بازیگری در بازار انرژی منطقه دســت زد. در 
این میان برقراری موازنه مثبت در سیاســت 
خارجی و افزایــش توانایی اقتصادی در کنار 
افزایش قــدرت نظامی مد نظر بوده اســت. 
در این راســتا، هر چند بردی محمداف درباره 

عربستان نیز سیاست بی طرفی و موازنه مثبت 
را مد نظر قرار داده و تالش کرده است روابط 
و همکاری دوجانبه با عربستان سعودی را در 
همه عرصه ها گسترش دهد؛ اما حوزه اقتصاد 

انرژی مهم ترین متغیر  و 
مد نظر مقامات این کشور 
با ریاض است.  در روابط 
در واقع، ترکمنســتان از 
نظر ذخایــر گاز طبیعی 
در میان پنج کشور برتر 
جهان قرار دارد و پیشتر 
موافقت نامه هایــی  نیــز 
در زمینه هــای گوناگون 
اقتصــادی با عربســتان 
امضا کرده اســت. اکنون 
ترکمنســتان از یک سو 
شرکت های  مشارکت  به 

عربســتانی برای واردات لوله و سرمایه گذاری 
در بخــش گاز ترکمنســتان، مشــارکت در 
توســعه میدان های نفــت و گاز و همچنین 
خط تاپی می اندیشد. چنانکه رئیس جمهوری 
ترکمنســتان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
طرح »تاپی«، گفت: »این طرح فرصت خوبی 
برای مشارکت شرکت های عربستانی است.« 
در واقع عشق آباد بر این نظر است که مشارکت 
عربســتان در طرح خط لوله گاز »تاپی« )که 
قرار اســت گاز ترکمنستان را از طریق خاک 
افغانستان به پاکستان و هند منتقل کند،( و 

ارائه تسهیالت بانکی و مشارکت در کنسرسیوم 
از یک ســو می تواند بر میزان امکان پذیری و 
اجرایی شدن تاپی بیفزاید و از سوی دیگر نیز 
حضور عربستان در طرح مانع از ایجاد اشکال 
یــا ناامن کردن خط لوله 
در افغانستان و پاکستان 
تندرو  از سوی گروه های 
یا هوادار عربســتان شده 
و بــه تأمین خــط لوله 
از  جدا  می شــود.  منجر 
داشــت  توجه  باید  این، 
هر چنــد تهدید داعش 
و گروه هــای تنــدرو در 
ترکمنستان همانند برخی 
کشــورهای دیگر منطقه 
نیست؛ اما به نظر می رسد 
ترکمنستان تالش می کند 
با انعقاد قراردادهای امنیتی با عربستان مانع 
نقش آفرینی منفی ریاض در کمک به گروه های 

مخالف خود شود.

انگیزه های عربستان از گسترش روابط
با فروپاشی شوروی پیشینه منطقه آسیای 
مرکزی در پذیرش اســالم و جایگاه بزرگان و 
علمــای دینی این منطقه توجه آل ســعود را 
برای حضور در کشــورهای آســیای مرکزی 
فراهــم کرد. در این بین، ترویج و گســترش 
تفکر و عقیده وهابیت و ســلفي گري و حضور 

فرهنگی و قدرت نرم )حضور فرهنگی، رسانه 
و...( عربســتان در ترکمنســتان مد نظر قرار 
گرفت. چنانکه شــمار زیادی از طالب علوم 
دینــی جذب مدارس علوم دینی عربســتان 
شــده و پس از فراگیری تحصیالت به منطقه 
بازگردانده شــدند. در واقع، عربستان تالش 
کرده است با بهره گیری از اهرم های اقتصادی 
و سیاسی بر نفوذ فرهنگی و نرم خود در این 
کشور بیفزاید. در این بین، هر چند ترکمنستان 
حساســیت فوق العاده ای در قبال حرکت ها و 
جریان هــای افراطی و بنیادگرایانه دارد و این 
قبیل اقدامات را تهدیدی امنیتی برای ثبات و 
پایداری خود می داند؛ اما سعودی ها از گسترش 
و حضور شرکت های اقتصادی و سرمایه گذاری 
و افزایش تجارت خود با این کشــور گازی در 
میــدان اقتصاد و تجارت به مثابه ابزاری برای 
حضور و نفوذ گســترده تر فرهنگی و سیاسی 
بهره می برنــد. عالوه بر اینها، در ســال های 
اخیر همزمان با افزایش تنش با ایران، مقابله 
با گفتمان و پیام انقالب و جمهوري اسالمي 
ایران و توسعه و گسترش نیافتن پیام انقالب 
اســالمي ایران در میان منطقــه مورد توجه 

بیشتری قرار گرفته است. 
در وضعیت کنونی به نظر می رسد، هر چند 
موانع چندانی در روابط عربستان و ترکمنستان 
وجود دارد و عربستان برای گسترش حمل ونقل 
و ارتباطــات زمینی خود با ترکمنســتان به 
ایران وابسته اســت؛ اما اهداف ژئوپلیتیک و 
سیاسی و امنیتی مهم ترین انگیزه های کنونی 
عربستان در نگاه به ترکمنستان است. در این 
رویکرد، سعودي ها مواضع ترکمنستان در قبال 
موضوعات منطقه را معارض با ریاض نمی دانند 
و تــالش می کنند با گســترش مناســبات 
اقتصادي و سیاسي رویکردهای ترکمنستان 
و انعقــاد توافق نامه امنیتی میان دو کشــور 
ترکمنســتان را در چارچوب ائتالف مبارزه با 
تروریســم و افراط گرایي با ریاض همراه کنند 
و ضمن افزایش روابط بیشتر امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی خود با عشق آباد حضور فرهنگی و 
ایدئولوژیکی خود را در این کشــور و مرزهای 
شمال شرق ایران تقویت کرده و به بسترسازی 
برای واگرایی روابط عشق آباد ـ تهران بیندیشند.

۴۰ میلیون دالر برای جنگ تبلیغاتی
خبرگــزاری مهر: وزارت خارجه آمریکا 4۰ میلیون دالر به نبرد تبلیغاتی با 
سه کشــور ایران، روسیه و چین اختصاص داد.رابرت پاالدینو، معاون سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این رقم را برای حمایت 
از طرح هایی اختصاص داده که با »پروپاگاندا و اخبار ســاختگی« منتشر شده از 
ســوی کشــورهای خارجی مقابله کنند. در بخشی از گزارش کمیته بودجه سنا 
آمده است: »وزیر خارجه باید با مشورت با سران دیگر آژانس های فدرال مربوطه 
برنامه های ضد نفوذ ایران را که بودجه آن در این الیحه تأمین شــده، هماهنگ 
کند.« این برنامه ها باید با اظهارات غلط حکومت ایران علیه ایاالت متحده و دیگر 
کشــورهای دموکراتیک مقابله کرده و حمایت این حکومت از گروه های نیابتی 

تروریستی را تشریح کند.
معافیت تحریمی به ازای کاهش خرید نفت

خبرگزاری تسنیم: وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد، برای عملی کردن مقاصد 
آمریــکا در زمینه تحریم نفتی ایران، معافیت موردی برای ادامه خرید نفت را به 
کشــورهایی می دهد که میزان کلی خرید نفت از ایران را کاهش بدهند. وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد، در ازای کاهش میزان خرید نفت ایرانی، به کشورهای 
خریدار، معافیت موردی برای ادامه خرید خواهد داد. دور دوم تحریم ها، صنعت 
نفت ایران را هدف قرار داده و تا چند هفته پیش گفته می شد، فروش نفت ایران 
را به »صفر« می رساند؛ اما آمریکایی ها به تازگی گفته اند، این کار به یکباره عملی 
نمی شــود و برای همراه نگه داشتن متحدان خود، به آنها برای کاهش تدریجی 

خرید نفت از ایران مجوزهای موردی داده است.
اقدام ضد ایرانی کنگره

خبرگزاری ایسنا: برخی نمایندگان کنگره به دنبال تصویب قانونی هستند که 
براساس آن دولت را ملزم می کند دسترسی ایران به شبکه های مالی بین المللی 
را قطع و همچنین راه هایی را برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران باز کند. 
برخی نمایندگان کنگره به واشنگتن فری بیکن گفته اند، برخی مقامات در داخل 
دولت ترامپ در حال عقب نشــینی از وعده هــای رئیس جمهور مبنی بر اعمال 
تحریم های جدید و شدید علیه ایران هستند. به گفته برخی منابع، طرح تد کروز 
دولت ترامپ را ملزم می کند تحریم های مرتبط با ســوئیفت را علیه ایران اعمال 
کند. این طرح همچنین ممکن اســت اعطای روادید و مسدود کردن دارایی های 
اعضای هیئت اجرایی سوئیفت را که ادامه دسترسی ایران به این سازمان را برقرار 

می کنند، هدف بگیرد. 
حمایت وکیل ترامپ از گروهک تروریستی منافقین

خبرگزاری فارس: »رودی جولیانی« با انتشار یادداشتی به مقامات آمریکایی 
توصیه کرد از گروهک تروریستی منافقین حمایت کنند. جولیانی، وکیل شخصی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار یادداشتی بار دیگر از گروهک تروریستی 
منافقین حمایت کرده و ایــن گروهک را دارای حمایت در داخل ایران توصیف 
کرده است. وی که به نوشته رسانه های آمریکایی در سال های گذشته برای شرکت 
در نشســت های این گروهک ده ها هزار دالر پول دریافت کرده، در یادداشتی که 
در پایگاه دست راستی »تاون هال« منتشر کرده، گروهک منافقین را جایگزینی 
برای نظام سیاســی کنونی ایران دانسته و از مقامات آمریکایی خواسته است از 

منافقین حمایت کنند.
آمریکا اقدام ضد ایرانی دانمارک را تبریک گفت

خبرگزاری ایرنا: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که این روزها به شــدت 
خودش را سرگرم فعالیت های تبلیغاتی علیه ایران کرده، در توئیتر اقدام ضد ایرانی 
دانمارک را تبریک گفت.پمپئو نوشــت: »به دولت دانمارک بابت دستگیری یک 
عامل ترور رژیم ایران تبریک می گوییم. تقریباً 4۰ سال است که اروپا هدف حمالت 
تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفته است.« وزیر خارجه آمریکا همچنین از 
متحدان و شــریکان این کشور خواسته است با آنچه به ادعای وی »طیف کامل 

تهدیدهای ایران علیه صلح و امنیت« خوانده شده، مقابله کنند.

  محمدرضا بلوردی/  کشــته شــدن جمال خاشقجی، منتقد حکومت 
ســعودی و اقدامات محمدبن سلمان، ولی عهد این کشور، عربستان سعودی را با 
چالش های متعددی در داخل و خارج مواجه کرده و سبب شده است مقامات این 
کشور به شدت تحت فشار قرار گیرند؛ فشارهایی که در نهایت سبب شد پس از 
سکوتی چند روزه اعتراف کنند که قتل این منتقد حکومت به دست گروهی که 
طبق ادعای سعودی ها خودسرانه عمل کرده اند، صورت گرفته است. قتل خاشقجی 
پیامدهای سنگین و باورناپذیری را برای سعودی ها داشته است که بخشی از آن 
به حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور بازمی گردد. در واقع، 
مرگ خاشقجی و واکنشی که کشــورهای غربی نسبت به این موضوع داشتند، 
موجب شــد بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران خارجی نسبت به فعالیت خود 
در عربســتان دچار تردید شوند؛ چرا که این موضوع می تواند سبب بی ثباتی های 
سیاسی در عربستان شود. این در حالی است که پیشتر هم اقدامات محمدبن سلمان 
در بازداشت تعداد قابل توجهی از شاهزادگان سعودی، که به بهانه مبارزه با فساد 
صورت گرفت، ســبب شده بود نگرانی هایی در بین ســرمایه گذاران خارجی در 
عربستان به وجود آید مبنی بر اینکه آیا ساختار و سیستم حقوقی عربستان این 
قدرت را دارد که از سرمایه آنها در مقابل این گونه اقدامات حفاظت کند یا خیر؟
شــاید بتوان گفت، بیشــترین تأثیر منفی قضیه خاشقجی بر آینده اقتصاد 
عربســتان سعودی، با طرح به اصطالح »چشــم انداز ۲۰۳۰« این کشور خود را 
نشان می دهد؛ طرحی که ولی عهد بلندپرواز سعودی ها قصد دارد با اجرای آن از 
وابستگی کشــورش به نفت بکاهد و برای این امر به جذب سرمایه های خارجی 
نیاز خواهد داشــت؛ اما متهم شدن او به دست داشتن در قتل خاشقجی و طرح 
شایعاتی درباره برکناری بن سلمان از قدرت یا حداقل محدود شدن قدرت او، به 
ویژه با بازگشــت احمدبن عبدالعزیز، برادر پادشاه سعودی، به عربستان که گفته 
می شود هدف اصلی این بازگشت محدود کردن قدرت محمدبن سلمان بوده است، 

بازتاب منفی بر موضوع جذب سرمایه های خارجی خواهد داشت. 
این در حالی اســت که در دو سال اخیر با وجود اینکه قیمت نفت افزایش 
چشمگیری داشته است؛ اما رشد اقتصادی عربستان و عملکرد اقتصاد این کشور 
ضعیف بوده اســت. ضمن اینکه سرمایه گذاری های خارجی هم از ۹ درصد تولید 
ناخالص داخلی این کشــور در ســال ۲۰۰۹ به حدود ۲ درصد در ســال ۲۰1۷ 

کاهش یافته است.
بخش دیگری از امیدواری بن ســلمان برای اجرای طرح های اقتصادی خود 
به فروش بخشــی از سهام شرکت نفتی آرامکو برمی گردد؛ اما ماجرای خاشقجی 
سبب شده است در این زمینه هم تردیدهای سرمایه گذاران خارجی افزایش یابد 
و آنها را وادار کند به چالش های سیاسی داخلی عربستان نیز فکر کنند و اینکه 
رخ دادن حوادثی مانند ماجرای قتل این مخالف حکومت می تواند ریسک مشارکت 

آنها در پروژه فروش سهام شرکت آرامکو را بیشتر کند. 
به هر حال، زمانی که ســرمایه گذاران بخواهند درباره ســرمایه گذاری در 
عربستان سعودی و به طور خاص در بخش نفت این کشور و خرید سهام شرکت 
آرامکو تصمیم گیری کنند، پیش از هر چیزی به ریسک سرمایه گذاری خود نگاه 
می کنند؛ به گونه ای که هر چه ریسک این سرمایه گذاری بیشتر شود، تردیدهای 
آنها برای سرمایه گذاری نیز بیشتر خواهد شد. این در حالی است که محور اصلی 
اصالحات مورد نظر بن ســلمان فروش سهام شرکت آرامکو بوده است که اجرای 

آن به شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی است.

سرکوب درخواست کنندگان  اردن و بازگشت به مسیر صحیح
آزادی عالمه زکزاکی

همزمان با اربعین حســینی ارتش نیجریه به روی تظاهرکنندگان نیجریه ای که خواســتار آزادی عالمه ابراهیم زکزاکی بودند، آتش گشود.گفتنی است، شیخ ابراهیم زکزاکی از 
دســامبر ۲۰15 در زندان اســت. در همین راســتا، صدها نفر از مسلمانان نیجریه در ابوجا، پایتخت این کشور تظاهرات برگزار کردند و خواستار آزادی عالمه زکزاکی شدند؛ اما ارتش 
نیجریه به سوی معترضان شلیک کرد؛ ماه آوریل گذشته نیز ارتش نیجریه با شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک آور به سوی شیعیان نیجریه ای در ابوجا دست کم چهار نفر را زخمی کرد. 

رخداد

 تــرزا می به دنبال این بود 
اکثریت  آوردن  به دست  با  که 
قاطع کرسی ها، پارلمان را با خود 
همراه کرده و رأی نهایی را حتی 
در صورت به توافق نرسیدن با 
اتحادیه اروپا بگیرد؛ اما در این 
کار شکست خورد. از سویی، در 
۲۴ ژانویه ۲۰1۷ میالدی، دیوان 
عالی بریتانیــا رأی داد، دولت 
برای خروج بایــد رأی موافق 
مجلس عوام بریتانیا را بگیرد؛ 
اما این انتخاب مردم اولین اقدام 
علنی بود که نشان داد مردم از 
رأی خــود در زمینه خروج از 

اتحادیه گذشته اند

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ 3۷

نفوذ رژیم عربستان در ترکمنستان

بهای سنگین یک قتل برای اقتصاد عربستان

با فروپاشی شوروی پیشینه 
منطقه آسیای مرکزی در پذیرش 
اسالم و جایگاه بزرگان و علمای 
دینی این منطقه توجه آل سعود را 
برای حضور در کشورهای آسیای 
مرکزی فراهم کرد. در این بین، 
ترویج و گسترش تفکر و عقیده 
وهابیت و ســلفي گري و حضور 
فرهنگی و قــدرت نرم )حضور 
عربستان  و...(  رسانه  فرهنگی، 
در ترکمنستان مد نظر قرار گرفت

فراسو

رخنه

کندوکاو

تاملی بر تصمیم انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپا 

بحران برگزیت و ناتوانی مقامات انگلیس از پذیرش اشتباه



از  یکی   محراب دوســتی/ 
موارد مهم تحریــم 1۸۰ روزه، تحریم 
فروش نفت و مشــتقات آن اســت که 
این نوع تحریم با همین شدت در سال 
1۳۹۲ هم اجرا شــد و ایران روش های 
جایگزین خوبی را طراحی و اجرا کرد. 
تجربه تحریم نفتی در سال 1۳۹۲ نشان 
می دهد، آمریکا با فشــار بر کشورها و 
شرکت های همکار ایران سعی می کند 
در چهار مرحله فروش نفت ما را مختل 
کند؛ در نخســتین گام بــا تهدید به 
تحریــم دیگران از انعقــاد قراردادهای 
نفتی جلوگیــری می کنــد و دیگران 
برای فرار از تنبیه از انعقاد قراردادهای 
نفتی با ایران خــودداری می کنند. در 
این بخش برخی از مشــتریان ترجیح 
می دهند از منبــع دیگری انرژی مورد 
نیازشان را تأمین کنند. در مرحله بعدی، 
آمریکا بر خدمات بیمه ای و حمل ونقل 
تمرکز می کند و با امتناع شــرکت های 
بیمه از پشــتیبانی نفتکش های ایرانی 
و شــرکت های حمل ونقــل دریایی در 
جابه جایــی نفت ایــران اختالل ایجاد 

می کند.
در نهایت نیز درصدد آن اســت با 
اعمال تحریم بانکی مــا را در دریافت 
درآمدهــای حاصل از فــروش نفت به 
دردســر بیندازد یا پول های حاصل از 
فروش نفت ایران را بلوکه کند. حال در 
این وضعیت برای مقابله با تحریم های 
نفتــی، افزون بــر شــیوه هایی که در 
سال های گذشته استفاده می کردیم، باید 
برای خنثی سازی  راهکارهای جدیدی 

طراحی و اقدام شود.

راهکار مقابله با تحریم های نفتی
راهکارهایی که جمهوری اسالمی 
ایــران برای جلوگیری از کاهش فروش 
نفــت در اختیار دارد، می تــوان به دو 
دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت 
دســته بندی کــرد. در کوتاه مــدت ما 
می توانیــم فروش نفت خود را از طریق 
اعمال تخفیف های ویژه، فروش نفت روی 
کشتی و در آب ، استفاده از واسطه های 
فــروش نفــت در کشــورهای دیگر یا 
ذخیره در کشــتی در دریا حفظ کنیم. 
ایــن روش ها البته با چالش هایی همراه 
هستند که نباید به مثابه شیوه های اصلی 
و راهبردی به کار روند؛ چون در رقابت 
با ایران، گاو شیرده با ارائه تخفیف های 

بیشــتر ســهم ایران از بازار را به دست 
مــی آورد و ادامه این رقابت می تواند به 
کاهش شدید ارزش نفت کشور در کنار 
کاهش صادرات منجر شود. هر چند در 
این برهه برای عربستان هم مقدور نیست 
جایگزین مطمئنی برای نفت ایران باشد 
و جبران این میزان نفت برای کشورها به 
هیچ وجه مقدور نیست. در شیوه فروش 
نفت با واســطه نیز به دلیل غیر رسمی 
بودن آن، خطر بازگشت پول نفت متوجه 
مــا خواهد بود. برای حل اساســی این 
مشکل، دولت باید شیوه هایی را در پیش 
بگیرد که قابلیت رهگیری از سوی آمریکا 
را نداشته باشد و در عین حال درآمدهای 

ما با افزایش واقعی به کشور بازگردند.
برای ایــن منظور چنــد راهکار 
اساســی قابل اجرا است که مهم ترین 

آنها عبارتند از:
بخش  توان  از  اســتفاده  1ـ 

خصوصی در بورس نفت
آسان تر  دولتی  فعالیت های  رصد 
از دنبال کردن فعالیت بخش خصوصی 
اســت. دولتی ها هم با محدودیت های 
قانونی مواجه هستند و هم  اینکه شناخته 
شــده اند؛ اما بخش خصوصی به دلیل 

چابکی و تکثر همیشه کارآمدتر است.
در این وضعیت، برای فروش نفت 
بخش خصوصی بهترین راهکار استفاده 
از بورس انرژی است. شفافیت در بورسی 
شدن نفت سبب می شود ریسک رانت 
ناشی از واسطه ای شدن فعالیت اقتصادی 
در وضعیــت تحریمی برچیده شــده و 

ارزش سرمایه کشــور حفظ شود. این 
روش الحمدهلل در روز یک شنبه 6 آبان 
در بورس شروع به کار کرد و در همین 
روز اول ۲۸۰ هزار بشکه نفت با میانگین 
قیمت پیش بینی شــده به فروش رفت. 
در ایــن روش خریداران باید 1۰ درصد 
را به صورت پیش پرداخت به حســاب 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز 
کرده و 1۰ درصد دیگر را پس از برنده 

شدن و خرید به صورت ریالی واریز کنند؛ 
۸۰ درصد مابقی هم باید به صورت ارزی 
تســویه شود. در ضمن این شرکت ها یا 
افراد باید ضمانت نامه 1۲5 درصدی نزد 
بانک تودیع کنند. اسامی خریداران به 
صــورت محرمانه می مانــد تا رهگیری 
آنها در جنگ اقتصادی برای دشــمنان 
ممکن نباشد و به جز رژیم صهیونیستی 
دیگر کشورها در خرید در بورس ایران 

آزاد هستند.
۲ـ تهاتر

ایران در  شــرکای اصلی تجاری 

کاالهــای غیر نفتی، همان مشــتریان 
بزرگ نفت ما هســتند و بخش عمده 
ارز حاصــل از فروش نفت برای واردات 
کاال از این کشــورها صرف می شود. در 
صــورت توافق با این کشــورها ما این 
امکان را خواهیم داشت تا از گردش ارز 
که عموماً دالر و یورو است، جلوگیری 
کنیــم و با راه اندازی یک خط اعتباری 
به ارزش نفت صادر شده، کاالهای مورد 

نیاز کشور را وارد کنیم.
این شیوه بســیار مورد استقبال 
مشــتریان نفتی ما قرار گرفته است و 
آنها می توانند از مثبت شــدن تراز خود 
در تجارت با ایران اطمینان یابند که به 
تقویت صنایع داخلی آنها می انجامد. در 
سال های قبل در مواردی برای دور زدن 
محدودیت ها انتقال ارز به کشور توانستیم 
با چینی ها و هندی ها به توافقاتی دست 
یابیم، اما برای تسهیل آن باید این رویه 
ساماندهی شود. البته در میان کشورها 

هند چنین روشی را بهتر می پسندند.
دیپلماسی  فعال شــدن  3ـ 

اقتصادی و انرژی
هــر چند در وضعیــت تحریمی، 
فروش نفت کشــور با دشــواری هایی 
مواجه می شــود و برخی مشتریان را از 
دســت خواهیم داد؛ اما این پایان ماجرا 
نیست. پیشنهادهای راهگشایی از سوی 
انرژی مطرح شده  کارشناســان حوزه 
که با فعال تر شــدن دیپلماسی انرژی و 
دیپلماسی اقتصادی می تواند بخشی از 
کاهش فروش نفت ایران را جبران کند. 

برای نمونه،  کشــور سریالنکا تنها یک 
پاالیشگاه نفت سنگین دارد که 6۰ سال 
سابقه دارد، باید رایزنی کرد تا مستثنی 
شود؛ چون چاره ای جز همکاری ندارد 
یا عراق در سوخت نیروگاه های خود نیاز 
مبــرم به گاز دارد و حتماً باید از آمریکا 

معافیت بگیرد.
فروش نفت به روسیه یا پیدا کردن 
مشتریان جدید و پاالیشگاه های بخش 
خصوصــی که تعداد زیــادی در جهان 
فعال هستند، یکی از روش ها است که 
باید با دیپلماســی حل شود. همچنین 
گمانه زنی هایی وجــود دارد که برخی 
اعضای اوپک به همراه روسیه به دنبال 
تشــکیل گروهی برای مقابله با فشار بر 
کشورهای نفتی اوپک برای کنترل بازار 
انرژی هســتند و فعال شــدن ایران در 
این زمینه می تواند از بار فشار اقدامات 

آمریکا بکاهد.
۴ـ توسعه شرکت های بیمه ای 

خوداتکایی
یکی از مشکالتی که در ایام تحریم 
پیشــابرجامی در زمینــه فروش نفت 
متوجه ایران بود، امتناع شــرکت های 
نفتکش و بیمه خارجی از پشــتیبانی 
صادرات نفت ایران به دلیل تحریم های 
آمریکا بود. در آن دوران، شــرکت ملی 
نفتکش و بیمه های داخلی توانســتند 
تا حدی این خــأ را جبران کنند؛ اما 
محدودیــت  ظرفیت ها بر صادرات نفت 

ما تأثیر گذاشت.
در این دوره نیز با فعال کردن تمام 
توان شــرکت ملی نفتکش و بیمه های 
داخلی می توانیم تا حدی از سهم بازار 

نفت حراست کنیم.
باال بردن پاالیش داخلی و فروش 
محصوالت همچون بنزین و گازوئیل، 
اســتفاده از پرچم کشــور ثالث برای 
حمل ونقل کاال، افزایش شــرکت های 
دریایــی متنــوع، جابه جایی نفت در 
دریا، روش های مرســوم بعدی است 
که باید در دســتور کار قرار گیرد. از 
همه مهم تر که خود آمریکایی ها اقرار 
و اعتراف کرده اند، این اســت که آنها 
توان به صفر رســاندن نفــت ایران را 
ندارند و تنهــا می توانند این میزان را 
به یک میلیون و هفتصد هزار بشــکه 
تقلیل دهند که کاهش تولید مساوی 
با افزایش قیمت نفت است که به نوعی 

درآمدها را جبران خواهد کرد.
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معضلی به نام قاچاق سوخت

شرکت ملی نفت و گاز اندونزی »پرتامینا« اعالم کرد: در پی راهکاری است که هزینه های دالری خود را کاهش دهد و از این رو درصدد است 
نفت خام را در بازارهای جهانی یا منطقه ای با ارزهای دیگری به جز دالر خریداری کند. این اقدام جدید جاکارتا برای مقابله با سقوط بیشتر بهای 

روپیه اندونزی ارزیابی شده است.
 روش های سرمایه گذاری

ســرمایه گذاری،  روش  در 
مالــی  منابــع  تأمین کننــده 
)ســرمایه گذار( با قبول ریســک 
ناشی از به کار گیری منابع مالی در 
فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت 
اصل و ســود منابع سرمایه گذاری 
شده را از عملکرد اقتصادی طرح 
از روش های  انتظار دارد. استفاده 
ســرمایه گذاری به سه صورت زیر 

انجام می گیرد: 
1ـ ســرمایه گذاری مستقیم 

خارجی؛
۲ـ سرمایه گذاری غیر مستقیم 

خارجی؛
۳ـ معامالت جبرانی.

مستقیم  سرمایه گذاری 
خارجی؛ منظور از سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، مشارکت یک یا 
چند سرمایه گذار خارجی در سهام 
ثبت شــده یک مؤسســه داخلی 
اســت که حــق و حقوقی را برای 
این  ایجاد می کند.  ســرمایه گذار 
نوع از سرمایه گذاری مزایا و معایب 
گوناگونــی دارد؛ از جمله مزایای 
ایــن روش بــرای دریافت کننده 
ســرمایه عبارت اســت از: انتقال 
دانــش فنی، افزایــش توانمندی 
نیروی انســانی، مشارکت در سود 
و زیان، اشتغال زایی، نیاز نداشتن 
به ســپردن تعهد مالی، کســب 
تجربه های مدیریتی و... . در عین 
حال بــا توجه به اینکــه معموالً 
کشورهای سرمایه گذار به روش های 
متعدد سعی در باالبردن سود خود 
و صرف کمتریــن هزینه و انتقال 
کمترین دانش ممکــن را دارند، 
کشور ســرمایه پذیر باید در همه 

مراحل بسیار با دقت عمل کند.
روش هــای ســرمایه گذاری 

مستقیم خارجی
ـ تملک یا خرید؛

ـ ایجاد شعبه فرعی از شرکت؛
ـ سرمایه گذاری مشترک؛

ـ مشارکت در تولید؛
ـ مشارکت در سود؛

ـ مشارکت زمانی.
سرمایه گذاری غیرمستقیم 
از  نــوع  ایــن  در  خارجــی؛  
ســرمایه گذاری، کشور یا مؤسسه 
خارجی از طریــق اوراق بهاداری 
نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، 
اوراق مشــارکت بین المللی و... در 
تأمین مالی پروژه مشارکت می کند. 
تفاوت این روش با سرمایه گذاری 
مستقیم در این است که در اینجا 
سرمایه گذار در روند اجرای پروژه 
دخیل نشــده و نظارتی ندارد و از 
نظر مالی نیز تعهداتی نمی سپارد؛ 
تنها در صورت سود یا زیان پروژه، 
بر اساس سهم الشراکه داده شده، 

سود دریافت می کند. 
این  در  جبرانی؛  معامالت 
نــوع از ســرمایه گذاری که به آن 
نیــز می گویند،  معامالت متقابل 
کشــور یا مؤسسه سرمایه گذار در 
قبــال فراهم ســازی منابع نقدی 
)سرمایه الزم برای خرید تجهیزات 
و نیروهــای تولیــد( و غیر نقدی 
)تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی 
و...( مورد نیاز برای اجرای پروژه، 
اصل ســرمایه )مالی و غیر مالی( 
خود را به همراه ســود انتظاری از 
محل محصوالت یا خدمات تولیدی 
همان پروژه یــا طرح های داخلی 
دیگر یا در برخی موارد به صورت 
مهم ترین  ارزی می کنــد.  معادل 

روش های معامالت جبرانی:
ـ معامالت تهاتری؛

ـ خرید متقابل؛
ـ بیع متقابل؛

ـ روش هــای تأمیــن مالی، 
طراحی و ساخت؛

ـ تأمین مالی پروژه ها.
بیع متقابل

بیع متقابل معامله بیع متقابل 
یکی از شــیوه های تجارت متقابل 
است که نسبت به دیگر شیوه های 
آن و همچنین نســبت به خرید 
عادی تسهیالت شکل پیچیده تری 
دارد. در حالت کلی در این قرارداد، 
ابتدا تسهیالت و تجهیزات تولیدی 
از فروشــنده اولیه به خریدار اولیه 
فروخته می شــود و پس از تولید 
محصوالت، خریدار اولیه محصوالت 
تولید شــده از طریــق تجهیزات 
فروشــنده اولیه را بــه او خواهد 

فروخت.

 روح اهلل صنعتکار/ طرح ســهمیه بندی سوخت به وسیله کارت در 6 
تیر ماه 1۳۸6 شروع به کار کرد و در دیدار هیئت دولت با رهبر معظم انقالب، 
حضرت آقا این کار دولت را شــجاعانه خواندند و کارشناسان گوناگون عمدتاً 

منصفانه، اقدام آن را ضروری دانستند.
طبق اعالم رسمی در سال 1۳۸4، با اجرای سهمیه بندی و کارت هوشمند 
سوخت میزان مصرف بنزین که ۷5 میلیون لیتر بود، به ترتیب به 5۹، 61، 6۳ 
و در نهایت 64 میلیون لیتر رسید و یک باره با حذف آن در دولت یازدهم به 
۹۰ میلیون لیتر افزایش یافت که این رشد غیرمتعارف آمارهای مصرف بنزین، 
بیان کننده غفلت و البته حذف بدون کارشناســی و شاید با شائبه سیاسی در 

استفاده از بستر کارت هوشمند سوخت است.
رشــد چند برابری نرخ ارز و افزایش شــکاف قیمتی بین نرخ سوخت در 
ایران و کشورهای همسایه عماًل شرایطی را رقم زده که صرفه اقتصادی قاچاق 
فرآورده های نفتی تا سیصد درصد افزایش یافته و در مقابل قدرت تحمل ریسک 

تأمین و انتقال سوخت قاچاق برای قاچاقچیان بیشتر شده است.
رهبر معظم انقالب در جلســه اخیری که با اعضای هیئت دولت داشتند، 
از وضعیت مصرف بنزین در کشور گله مند بوده و اعالم کردند: »حاال در داخل 
کشور هم یکی از مشکالت بزرگ ما از این به  اصطالح به نظر من بد استفاده 
کردن از ظرفیت های داخلی، مصرف باالی بنزین در داخل است؛ آن روز ایشان 
به من گفتند که روزانه 1۰5 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور است؛ حاال یک 
جای دیگر من خواندم در یک گزارشــی که بیشتر است، 1۲۰ میلیون ]لیتر[. 
حــاال، 1۰5  میلیون لیتر! چرا؟ چرا باید این قدر ما مصرف بکنیم؟ یک دوره ای 
مســئولین توانستند مصرف روزانه را برسانند به حدود 65 میلیون لیتر، یعنی 
کمتر از 65 میلیون لیتر؛ شد این کار؛ البّته خود آنها بعداً خرابش کردند، لکن 
این کار ممکن است، این کار می شود، شدنی است، راه هایی وجود دارد، دنبال 
کنید آن راه ها را، با قدرت پیش بروید. حاال ممکن است یک تعدادی ـ آدم هایی 
یا هر خانواده ای که پنج ماشین دارند و مصارف زیاد دارند ـ ناراحت بشوند؛ خب 
بشــوند! از این 1۰5 میلیون لیتر در روز، چقدرش دست آحاد مردم و اکثریت 
مردم کشور می افتد؟ یعنی اینها به نظر من یک چیزهای مهمی است؛ جلوی 
این را بگیرید، نگذارید. بخش عمده ای از این به عهده وزارت نفت است و ]نیز[ 
مجموعــه دولت؛ باید روی ایــن تصمیم گیری کنید و نگذارید. بحث مدیریت 
اقتصادی دولت هم یک نکته اســت و اینها همه ابعاد گوناگون مدیریت است. 
حاال حرف در این زمینه ها زیاد است، دیگر نمی خواهیم طوالنی صحبت کنیم.«

رهبر معظم انقالب در حالی از شیوه مصرف و عرضه بنزین رضایت ندارند که 
پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم یکی از کارهایی که همواره از آن به مثابه نمونه 
موفق اقتصاد مقاومتی یاد کردند، عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت بود.
همچنیــن با توجه به قانون اصالح الگوی مصرف و بندهای 4، 15، 16 و 
1۹ سیاســت های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب، حذف 
سهمیه بندی کارت سوخت کاماًل در تضاد بود و هزینه های زیادی را برای کشور 

در پی داشته است .
کارشناسان معتقدند، براساس آمارهای قبلی 44 درصد مصرف بنزین به 
حمل ونقل عمومی، 1۰ درصد به موتورسیکلت ها و بقیه به خودروهای شخصی و 
دولتی مربوط است. با این پراکندگی مصرف، امکان جلوگیری از قاچاق سوخت 

بدون استفاده از سهمیه بندی و کارت هوشمند وجود ندارد.
عبور روزانه 4۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق از مرزها شرایطی را 
رقم زده که سیاستگذاران بخش انرژی بر احیا و استفاده از ظرفیت  کارت های 
هوشــمند سوخت برای رصد و پایش میزان مصرف و مقابله با قاچاق سوخت 

تأکید کنند.
بنزین و گازوئیل سال هاست به علت ارزانی، از ایران به کشورهای همسایه 
قاچاق می شود؛ اما امسال افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت سوخت در ترکیه، 
عراق و پاکستان سبب شد فاصله قیمتی سوخت در داخل و خارج از کشور به 

شدت افزایش یافته و سود قاچاق سوخت چند برابر شود. 
در حال حاضر، الزم اســت با توجه به شــرایط موجود مسئوالن به جای 
صحبت از افزایش قیمت ها به ســرعت در جهت راه اندازی قانون سهمیه بندی 
ســوخت اقدام کنند؛ چرا که بهترین راهکار برای جلوگیری از قاچاق سوخت 
 از اســتان های مرزی و مصرف صحیح احیای ســامانه کارت هوشمند سوخت

است.

تالش کشورها 
برای حذف دالر

 شیوه های متنوع ضد تحریمی در فروش نفت

 اکبر کریمی/ اهمیت خدمات رسانی های 
امدادی در بحران های ناشــی از بالیای طبیعی، 
مانند سیل، زلزله و طوفان یا حوادثی مانند جنگ، 
بیماری های فراگیر، رزمایش ها، آتش سوزی ها و... 
بر کسی پوشیده نیست. بالطبع برای کاهش تلفات 
نیروی انسانی و خدمات رسانی به موقع امدادی، 
نیازمند تجهیزات پیشــرفته و عملیاتی در کنار 

نیروی متخصص هستیم.
»شــرکت سازه سیار کهن شمال شرق« از 
جمله شرکت های موفق کشور در زمینه ساخت 
و تأمین نیازمندی های تجهیزاتی امداد و نجات 
است که از ســال 1۳۹4 شکل گرفته و تاکنون 
انواع متنوع و گســترده ای از تجهیزات و وسایل 

این حوزه را طراحی و ساخته است.
حسین پیروزفر 56 ســاله مدیرعامل این 
شــرکت نوپاست که با داشــتن مسئولیت چند 
ساله بیمارستان های صحرایی شمال شرق کشور 
در سپاه پاســداران و با حضور در رزمایش های 
گوناگون نظامی، آشنایی کامل از صحنه های امداد 
و نجات داشته و شناخت کاملی از نیازمندی های 
بومی به تجهیزات مورد نیاز این مأموریت ها دارد. 
او در ســال 1۳۹4 بازنشسته شد و شرکت سازه 
سیار را به منظور تأمین نیازهای امدادی کشور 
در زمینه تجهیزات امداد، انتقال و درمان ســیار 
راه اندازی کرد. شرکت وی تاکنون موفق به تولید 
انواع تجهیزات پزشــکی سیار انفرادی و جمعی 
و تأمیـن نیـــاز سازه ای و تجهیزات سیار مراکز 
امدادی و درمانی شــده اســت که به اختصار به 

تعدادی از آنها اشاره می شود.
1ـ کیف خودامدادی

کیف خودامدادی یا کیف کمک های اولیه 
برای حمل آسان همه داروها و وسایل بهداشتی 
فردی طراحی شده است که قابلیت نصب و حمل 

روی ران، کمر و کوله پشتی را دارد. 
۲ـ کوله پزشک یاری

این کیف شبیه اورژانس سیار عمل می کند 
و امکان جاسازی تجهیزات و داروهای مورد نیاز 
امور اورژانســی در آن فراهم است. همچنین به 
منظور دسترســی آسان به محتویات کوله، انواع 
کیف های امدادی شامل کیف معاینه، کیف احیا، 
کیف تزریقات، کیف آمپول، کیف بخیه و پانسمان، 

کیف ســرم تراپي و سونداژ، کیف های استوک و 
دیگر وسایل مورد نیاز مأموریت های اورژانسی در 

درون آن تعبیه شده است.
پیروزفر می گوید: »زمانی که ما کیف امدادی 
و کوله پزشک یاری را تولید کردیم، مشابه بیرونی 
در بازار نداشت و تقریباً تمامی نیازمندی های یک 
مأموریت اورژانســی در کوله پزشک یاری دیده 

شده است.«
نــواع  ا ســاخت  ۳ـ 

کیف های آمبوالنسی
با توجه به اینکه برخی 
داروهــای امــدادی باید در 
دمای مشــخصی باشــند و 
در انجام مأموریت ها فاســد 
می شــوند و قابلیت استفاده 

مجدد را ندارند، کیف دارویی آمبوالنسی در این 
شرکت طراحی شده که اقالم دارویی و مصرفی 
آمبوالنس داخل آن قرار می گیرد و در دمای مورد 
نظر نگهداری می شود تا در مأموریت ها به سرعت 

به داخل آمبوالنس انتقال یابد.
 M.B.C.D 4ـ چادر بادی پســت امداد و

برای برپایی بیمارستان های موقت و صحرایی
5ـ موتورالنس: قابلیت های این چهار چرخ 
موتوری امدادی عبارت است از: قابلیت اجرای این 
طرح امدادی روی انواع موتورسیکلت های چهار 
چرخ۲5۰ سی ســی به باال، انتقال یک مجروح 
برانــکاردی به همراه پرســتار، قابلیت مانور در 
مناطق صعب العبور و مناســب برای خیابان های 

کم عرض و ترافیک سنگین

BMP 6ـ آمبوالنس زرهی
بــا توجه به اینکــه آمبوالنس های معمول 
قدرت مانور در مناطق صعب العبور را ندارند، به 
درخواست سپاه پاســداران، آمبوالنس زرهی بر 
روی نفربر BMP طراحی و ســاخته شد که در 
صحنه میدانی و عملیاتی جوابگوی یگان های سپاه 
نیز بوده است. از این آمبوالنس در وضعیت بد آب 
و هوایی و برای انتقال بیماران 
مناطق دوردست روستایی نیز 

استفاده شده است.
۷ـ طراحــی و اجــرای 

چادرهای تفریحی
این چادرها بر روی سقف 
و کناره های خودروهای سواری 
نصب می شــود که مناســب 

سفرهای تفریحی است.
اســتانداردهای  اصــالح  و  طراحــی  ۸ـ 
آمبوالنس هــای موجود کشــور در کالس های 

C ،B ،A
۹ـ طراحی آمبوالنس تاکتیکی سفیر ثامن:
ایــن آمبوالنس امکان انتقال چهار مجروح 
برانکاردی یا هشــت مجروح ســرپایی را با یک 
آمبوالنــس ایجاد می کند. به عبــارت دیگر، به 
جای اعزام چهار آمبوالنس به همراه چهار پرستار 
و چهــار راننده برای انتقــال چهار مجروح، یک 

آمبوالنس تاکتیکی اعزام می شود.
1۰ـ کانکس جراحی تاکتیکی ۲4۲6

این کانکس فضایی ۳۳ مترمربعی دارد که 
امکان انتقال آســان آن به مناطق صعب العبور و 

عملیاتی سازی در کمتر از 45 ثانیه را دارد.
11ـ ست بیمارستان صحرایی )اتوبوسی(

در ایــن طراحــی، اتوبوس هــا از طریــق 
کانکس های متحرک به هم وصل می شوند و همه 
قسمت های اتاق عمل، رادیولوژی و سونوگرافی، 
آزمایشگاه و بانک خون، اورژانس، چشم پزشکی، 
بخش بســتری، دندانپزشکی و جراحی زنان در 
آن دیده شــده است. افزون بر این، اتوبوس های 
کلینیکی مختــص رادیولوژی و ســونوگرافی، 
آزمایشگاه و بانک خون، چشم پزشکی و... نیز در 
شرکت به صورت مجزا طراحی و تولید شده است.

در ضمن همه طراحی های انجام شده فوق بر 
روی اتوبوس ها، بر روی کانکس هایی با اندازه های 

گوناگون نیز صورت گرفته است.
طراحــی محیــط درمانی ایــن تجهیزات 
به گونه ای انجام شــده که مشــابه مجهزترین 
کلینیک هــای روز بوده و هیچ کمبود و نقصانی 

در موقع عملیات نخواهند داشت.
شــرکت سازه ســیار همچنین در اقدامی 
خداپسندانه، اقدام به طراحی و ساخت چندین 
کانکــس ســرویس بهداشــتی و حمــام برای 

زلزله زدگان مناطق غربی کشور نیز کرده است.
برنامه آینده: طراحی خانه های پیش ساخته

این شــرکت به تازگی به جمع شرکت های 
طراح خانه های پیش ساخته پیوسته و با تولید و 
نصب چندیــن نوع آن، عزم خود را برای حضور 
جدی تــر در این حوزه جدید و تکنولوژیک جزم 

کرده است.
نیروهای این شرکت از رشته های گوناگون 
برق، ســازه، مکانیک، هیدرولیک، تأسیسات و 
مهندسین سازه های پیشرفته هستند که شمار 

آنها به 1۲۰ نفر می رسد.
ســابقه کاری پیروزفر و شــناخت جامعه 
پزشکی از ایشــان و توانمندی های مجموعه اش 
در کنار تبلیغات رسانه ای و مجازی و حضور در 
نمایشگاه ها موجب شده است سازمان های زیادی 
برای بســتن قرارداد و سفارش محصول به این 

مجموعه مراجعه کنند.
برای تهیه گزارش از فعالیت های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان خود با شماره تلفن 

۰۹1۹3۴۷۲۹81  تماس بگیرید.

به همت پاسدار بازنشسته صورت گرفت 

تحول در تجهیزات امداد و نجات کشور

 تحریم ها با بورس نفتی ایران کیش و مات می شود؟
پس از کش و قوس های فراوان و تصویب راه اندازی بورس انرژی در خرداد 
ماه سال 1۳۹۰ وزارت نفت با انتشار اطالعیه ۲۳ مهر ماه از عرضه مرحله سوم 
نفت خام در بورس از 6 آبان امسال خبر داد. مقایسه شرایط سه دوره از عرضه 
نفت در بورس به خوبی نشان دهنده  این موضوع است که در وضعیت فعلی کم 
و بیش همه ســازوکار های مناسب برای ورود و مشارکت بخش خصوصی در 
صادرات نفت خام کشور فراهم شده است. طبق اطالعیه سازمان بورس انرژی، 
برخالف تجربه های قبلی حجم محموله ها کوچک شده و نفت کشور در قالب 
محموله های ۳5 هزار بشــکه ای عرضه می شود. این موضوع سبب شده است 
کار بخش خصوصی برای ارائه  ضمانت به وزارت نفت تسهیل شود. همچنین 
با کوچک کردن احجام نفت عرضه شده متقاضیان بیشتری برای خرید نفت 
کشور از سازوکار بورس اقدام می کنند و به این صورت از همه  ظرفیت بخش 

خصوصی برای مقابله با تحریم های نفتی استفاده می شود.
مالیات بر عایدی؛ کلیدی ترین ابزار کنترل سوداگری

عرفان قمی، کارشناس اقتصادی، مهم ترین آسیب های ناشی از انحراف 
نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد را تضعیف بخش مولد اقتصاد، افزایش 
تــورم عمومی و تقویــت چرخه های رکود در اقتصاد نام بــرد و توضیح داد: 
»افزایش سطح قیمت ها در بازارهای دارایی به  واسطه فعالیت های سوداگری 
و ســفته بازی موجب افزایش تورم عمومی کشــور می شــود. با شکل گیری 
فعالیت های سوداگرانه، کشوری مانند ایران که در وضعیت رکود تورمی قرار 
دارد، چرخه های رکودی اش طوالنی تر و بازدهی تولید نزولی می شــود و در 
این وضعیت بیکاری و نااطمینانی در اقتصاد گسترش پیدا می کند. مالیات بر 
دارایی، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش 
زمین انواع مالیاتی هستند که در کشورهای گوناگون برای کنترل سوداگری 
در بازار دارایی تنظیم شــده اســت و به این دلیل برای دولت ابزاری باارزش   
هستند که می توانند در زمان کوتاه و با کمترین هزینه، بهترین اثربخشی را 

به نمایش بگذارند.«
پدیدار شدن نشانه های مشکالت در اقتصاد آمریکا

»نیویورک تایمز« طی گزارشــی از وضعیت اقتصاد آمریکا نوشت: »بازار 
ســهام آمریکا اآلن به ما نشان می دهد چه چیزی درست بوده ولی خیلی ها 
توجه نمی کنند همه بازارهای کسب وکار در حال حاضر تأثیرات عوارض ترامپ 
و جنگ های تجاری را حس می کنند. قیمت مواد خام اولیه و دیگر کاالهای 
مورد نیاز تولیدکنندگان رو به افزایش است. با نارضایتی سیاسی در داخل و 
خارج آمریکا، قطبی شــدن واشنگتن، نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای 
و بی ثباتی وقایع در سراسر جهان )مانند قتل خاشقجی(، به طور مسلم بازار 
ســهام آشفته می شود .ما بدون شک به اصالحات نیاز داریم که خیلی طول 

خواهد کشید.«

بخش  نفت  فروش  برای   
راهکار  بهتریــن  خصوصی 
استفاده از بورس انرژی است. 
شــفافیت در بورسی شدن 
ریسک  می شود  سبب  نفت 
رانت ناشی از واسطه ای شدن 
فعالیت اقتصادی در وضعیت 
تحریمی برچیده شده و ارزش 

سرمایه کشور حفظ شود

شرکت سازه سیار همچنین 
در اقدامی خداپسندانه، اقدام به 
طراحی و ساخت چندین کانکس 
سرویس بهداشتی و حمام برای 
زلزله زدگان مناطق غربی کشور 

نیز کرده است

شاخص

آنرویسکه

تکاپو

کلیدواژه
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  حمیدرضا حیدری/حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی بزرگ 
اربعین حسینی در سال های اخیر، رونق خاصی گرفته و هر ساله جمع کثیری 
از عاشقان اهل بیت)ع( خود را به این راهپیمایی باشکوه می رسانند. اجتماع 
عظیمی که هر ساله بر حجم و عظمت حضور مردم ایران در آن افزوده می شود. 
با وجود اینکه شیعیان و دلباختگان خاندان عصمت و طهارت از نقاط گوناگون 
جهان خود را به این راهپیمایی می رســانند، اما این حرکت نمادی از حرکت 
وحدت آفرین بین مردم عراق و ملت ایران محسوب می شود؛ چرا که مردم ایران 
پس از زائران عراقی بیشترین آمار این راهپیمایی را به خود اختصاص می دهند. 
این حرکت ســختی های فراوانی دارد که زائران با عشق به سید و ساالر 
شهیدان آنها را به جان می خرند؛ اما ضعف برنامه ریزی و مدیریت موضوع از 
سوی مسئوالن ذی ربط که یا نخواسته اند یا نتوانسته اند سازوکاری برای اجرای 
هر چه بهتر این مراسم ایجاد کنند، سبب شده است مراسمی که ابعاد جهانی 
دارد همواره مشــکالت حاشیه ای برای زائران ایرانی داشته باشد. امسال این 
بی تدبیری در حوزه اعطای ارز عراق به زائران اربعین مشاهده شد؛ حاشیه ای 
که موجب سردرگمی زائران شد و در فضای مجازی بازتاب های فراوانی داشت.

برخی از کاربران البته حاشــیه به وجود آمده را تعمدی از سوی برخی 
می دانند که نتوانسته اند مخالفت خود را با چنین حرکت عظیمی علنی کنند. 
این در حالی اســت که برخی کاربران معتقدند اختصاص ارز به کســانی که 
مســافرت های تفریحی خارج از کشور می روند، بسیار منظم تر اتفاق می افتد: 
»هــر کی می خواد بره آنتالیا تو همون فرودگاه دالرش رو می گیره با عزت و 
احترام، اما زائرای اربعین باید برن تو عراق با حقارت از سوراخ های الی دیوار 

دینار بگیرند.« 
در ایام اربعین شاهد آن بودیم که برای توزیع ارز در شهر نجف تنها یک 
شعبه در نظر گرفته شده است. با توجه به آمار دو میلیونی زائران اربعین که 
عمدتاً سفر خود را از نجف به کربال آغاز می کنند، استفاده از یک شعبه آن هم 

برای مقطع زمانی کمتر از یک هفته این کار را ناممکن می کند. 
یکی از کاربران با ابراز تأسف از وضعیت پیش آمده برای ارز اربعین این گونه 
نوشت: »دولتی که نتواند ارزی را که خودش به مسافران کربال فروخته است، 
به آنها عرضه کند و با بی تدبیری چندین هزار ایرانی را در کشوری دیگر آواره 
کند، از دو حال خارج نیست یا سوء مدیریت دارد یا عامدانه این چنین تصمیمی 
گرفته است؛ هر یک از این دو که باشد، باید به حال این مسئوالن گریه کرد.«
یکی دیگر از پدیده هایی که در این روزها بسیار در فضای مجازی دست 
به دست شد، تصاویر مردمی بود که مجبور بودند از سوراخ دیوار ارز خود را 
دریافت کنند. این تصاویر واکنش های بسیاری در پی داشت و مسئوالن بانک 
ملی را بر آن داشــت که در این باره اظهار نظر کنند. اظهار نظری که البته 
عجیب تر از اتفاقات این روزهای ارز عراقی و سفر اربعین است. معاون فناوری 
اطالعات بانک ملی به تصویر توزیع ارز اربعین از سوراخ دیوار در عراق این گونه 
واکنش نشــان داد: »من از کســی که این عکس ها را گرفته و منتشر کرده، 
ممنونم. ما می خواهیم به مردم بگوییم که در هر شرایط سختی کار خود را 

انجام می دهیم و هیچ اقدامی نمی تواند جلوی کار ما را بگیرد.«
شــرایط سختی که خودشان عامل ایجاد آن بوده اند؛ البته ایشان به این 
نکته اشاره نکرده است که همه سختی آن برای کسانی است که ارز را دریافت 

می کنند و نه کسانی که مسئول توزیع آن هستند. 
اربعین امسال هم تمام شد و زائران به کشور بازگشتند؛ اما یکی از تصاویری 
که در چشم مردم دیگر کشورها از زائران ایرانی به جا ماند، صف های طوالنی 
برای دریافت ارز بود. با توجه به تجربه ســال های گذشــته به خوبی می توان 
متوجه شــد که ســال های آینده نیز حجم استقبال مردم از این سفر بیشتر 
 خواهد شــد؛ پس باید دولت از هم اکنون به فکر برنامه ریزی برای سال های

 آتی باشد.

صف هایی که تمام نشده اند...

ولی تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درباره عالقه توریست های خارجی به بازدید از ایران و میزان جذب آنها به فرهنگ مهمان نوازی 
ایرانی ها، گفت: در تحقیقات صورت  گرفته از گردشــگران خارجی و بر اســاس پژوهش های انجام شده، مشخص شده است ۹۸ درصد گردشگران ورودی به 
کشور هنگام خروج با نگاهی مثبت و خوب از ایران می روند و خوشبختانه تصویرسازی از ایران برای گردشگران خارجی به شکل بسیار خوبی انجام شده است.

نگاه مثبت گردشگران 
خارجی به ایران اینترنت  از کاربران   بسیاری 

فکــر می کننــد بــا اســتفاده از 
فیلترشکن ها از سد فیلترینگ عبور 
می کننــد؛ اما نمی دانند در چاهی 
بزرگ تــر افتاده اند و آســیب های 
جدی ناشی از حفره های امنیتی، 
خرابکاری در فایل های سیستمی، 
سرقت اطالعات شــخصی و... در 

انتظار آنهاست.
کند شدن و افزایش هزینه

اگر بخواهیم به طور ســاده 
 VPN و  فیلترشکن  نرم افزارهای 
را بررســی کنیم، بایــد گفت در 
واقع این گونه برنامه ها یک ســرور 
واســط دارند که مسیر و پروتکل 
اطالعات شما را کاماًلً عوض کرده 
و به اصطالح یــک تونل ارتباطی 
ایجــاد می کنند. بــه این ترتیب، 
کل اطالعات ارســالی و دریافتی 
شما از طریق این مسیر واسط به 
پایگاه ها و منابع اینترنت ارسال و 
دریافت می شــود. به دلیل اینکه 
واسط  این گونه سرورهای  طبیعتاً 
 Proxy و VPN Server مانند
Server  در ایران قــرار ندارند، 
اطالعات باید یک مسیر اضافی را 
طی کند تا به دســت شما برسد؛ 
بنابراین در ارسال اطالعات تأخیر 

ایجاد می کنند.
یکی دیگر از مواردی که سبب 
کاهش سرعت کاربران می شود، این 
  Proxy است که بیشتر روش های
و VPN از پروتکل هایی استفاده 
می کنند که ســربار بسیار باالیی 
دارنــد؛ به این معنــا که اطالعات 
مربوط بــه رمزگشــایی و تغییر 
که  اطالعاتی  پکت هــای  ماهیت 
این گونه نرم افزارهــا و تونل ها به 
پکت های ارسالی و دریافتی شما 
اضافه می کنند، ســبب می شــود 
پهنای باند بیشــتری مصرف شود 
و عمــاًل هر چه تعــداد پکت های 
مبادله شــده بیشتر باشد، پهنای 
بانــد بیشــتری مصــرف خواهد 
کــرد و همچنین زمــان پردازش 
آن باالتر خواهد رفــت. این گونه 
ســربارها هنگامی که به سیستم 
شما می رسند، از پکت اصلی جدا 
شده تا پکت اطالعاتی قبلی را به 
شــما تحویل دهند. فیلترشکن ها 
اطالعــات شــما را درون چندین 
بسته تو در تو می گذارند تا هنگامی 
که به سیستم فیلترینگ مخابرات 
می رســد، قابل فهم نباشد؛ از این 
رو حجم این بسته اصلی به اندازه 
قابل توجهی باال خواهد رفت و به 
هنگام ارسال، پهنای باند بیشتری 
مصرف می کند حال آنکه وقتی این 
بسته حجیم به دست شما می رسد، 
شما برای دستیابی به بسته اصلی 
باید همه بســته های اضافی را باز 
کنید و دور بریزید تا به بسته اصلی 
دست پیدا کنید. پس عماًل بسته 
مفید شما بسیار کوچک تر است و 
شــما مبلغ بیشتری برای دریافت 
یک بسته بزرگ پرداخت کرده اید.
فیلترشکن ها حامل بدافزارها

یکــی دیگر از مــوارد نقض 
امنیت فیلترشکن ها امکان انتقال 
از این  ویروس هــا و تروجان هــا 
طریق است. با توجه به اینکه بیشتر 
ســرویس دهنده های اینترنتی به 
دلیل رعایت مسائل امنیتی شبکه 
و حفظ امنیت کاربران و همچنین 
صرفه جویــی در مصــرف پهنای 
باند کلی یک فایروال بســیار قوی 
دارند، احتمال انتقال ویروس ها به 
مراتب کمتر خواهد بود؛ حال آنکه 
در هنگام استفاده از سرویس های 
عبور از فیلتر عماًل شــما امکانات 
امنیتی ایجاد شده را دور می زنید 
و غیر فعال می کنید. خطر دیگری 
کــه رایانه شــما و البته اطالعات 
شــخصی تان را تهدیــد می کند، 
احتمال آلودگی برنامه فیلترشکن 
به تروجان یا keylogger است 
که به ورود یک برنامه جاسوســی 
به سیستم و سوء استفاده اطالعاتی 

از شما منجر می شود.
فیلترشــکن  نرم افزارهــای 
می توانند کارهایی مانند برداشت 
هــر اطالعاتی از کامپیوتر شــما، 
انتقال بدافزارها به کامپیوتر شما، 
ضبط همه فعالیت های شــما در 
اینترنت، افشای نام کاربری و رمز 
عبــور پایگاه، وبــالگ، کامپیوتر، 
رایانامه و همه قسمت های فضای 
مجازی که به تایپ رمز نیاز دارد و... 
را بدون اینکه شما متوجه شوید، 

انجام دهند.

تهدیدات فیلترشکن ها

   شهناز سلطانی/ صبح را با 
نان تازه و خوش عطر دور سفره صبحانه 
شــروع می کردیم. پــدر راهی محل 
کارش می شــد و ما هم راهی مدرسه 
و حتماً مادر هم مشــغول خرید روزانه 
و رتق و فتق امور خانه. از مدرســه که 
برمی گشتیم، بوی ناهار خانه را پر کرده 
بود. مادر بالفاصله سفره را پهن می کرد؛ 
اما وقتی پدرم از ســر کار برمی گشت 
سفره شام بساط می شــد و همه دور 
هم جمع می شدیم. عقربه های ساعت 
به هشــت ونیم که می رسید، ما شام را 
نوش جان کــرده بودیم، اما حاال چند 
سالی اســت که پای مان را گذاشته ایم 
جای پای پدر و مادر های مان و خودمان 
بر مسند پدر و مادر تکیه زده ایم؛ ولی 
یک تفاوت پررنگ بیــن ما )بچه های 
دیروز و پــدر و مادرهای امروز( و آنها 
)پدر و مادرهای دیروزی و پدربزرگ ها 
امروزی( وجود دارد.  و مادربزرگ های 
دیگر ما اول صبــح نمی رویم نان تازه 
بخریم . با کیک و بیسکویت و شیر کاکائو 
دوست شده ایم. نشانی و شماره تلفن و 
اشتراک رستوران ها و فست فودی ها را 
خــوب بلدیم . خالصه اینکه ما از اعداد 
و ارقام جیب مان کاسته ایم و به آمار و 
ارقام بیماری هایی، مانند چاقی و فشار 
خون اضافه کرده ایــم. البته آه از نهاد 
نظام سالمت هم بلند کرده ایم با خرج و 
مخارجی که روی دست آنها گذاشته ایم 
و متأسفانه همه اینها را مدیون »تغییر 

سبک تغذیه« ای مان هستیم. 

تغذیه و سرطان 
سازمان  رئیس  اصغری،  غالمرضا 
غــذا و داروســت. وی همین چند روز 
پیش بود که یکی از مشکالت جوامعی 
مانند جامعه ما را داشتن الگوی ناسالم 
مصرف غذا عنوان کرد. به گفته این مقام 
مسئول، بیماری های چربی خون و فشار 
خون و سکته های مغزی و قلبی به مدد 
همین الگوی ناسالم در ایران زیاد شده 
اســت و همین طور نظام سالمت را با 
هزینه های سرسام آور روبه رو کرده است. 
پیشگیری از بروز 4۰ درصد سرطان ها 
با تغییر ســبک زندگی از جمله تغییر 
در سبک تغذیه ای مسئله مهمی است 
که رئیس ســازمان غــذا و دارو بر آن 

تکیه کرد. 

سیر ولی گرسنه 
»گرســنگی پنهان« اصطالحی 

است که متخصصان تغذیه از آن بسیار 
یاد می کنند. نوعی از گرسنگی که دارا 
و ندار نمی شناسد و گریبان بسیاری از 
ما را گرفته اســت . این ارمغان زندگی 
ماشــینی است؛ یعنی ما برای خورد و 
خوراک مان پول زیادی هزینه می کنیم؛ 
اما بدن ما همچنان از فقر غذایی رنج 
می برد. به این معنا که منابع تغذیه ای 
الزم را نمی توانیم به بدن مان برسانیم. 
سیر می شویم، ولی این سیری کاذب 

است. 

گروه های غذایی
مواد  تغذیه  صاحب نظران حوزه 
غذایی الزم و ضــروری برای ما را در 
چهار گروه دسته بندی کرده اند. گروه 
اول غالت و نان و برنج و سیب زمینی 
اســت که انرژی ما را تأمین می کند. 
گروه دوم لبنیات که شــامل شــیر و 
ماست و کشک است و پیشگیری کننده 
از مشــکالت اســتخوانی است. گروه 
ســوم شــامل مرغ و ماهی و گوشت 
اســت که پروتئین و آهن ما را تأمین 
می کند و گروه چهارم شامل سبزی ها 
و میوه هاســت که و معجون سالمتی 
هر فرد نام دارد و  از سکته و سرطان 

پیشگیری می کند. 
بنابرایــن با کمــی دقت و یک 
حساب سرانگشتی دست مان می آید 
که ما برای ســالمتی مان تا چه اندازه 
با این مواد غذایی دوست یا بیگانه ایم 
و چقــدر حواس مان به جســم مان و 
به تبــع آن روح و روان مان هســت. 

متأسفانه، آنچه یافته های کارشناسان 
و متخصصان تغذیه در کشــور نشان 
می دهد، بیشــتر ما با اینها بیگانه ایم. 
در برخــی از گروه ها مــا زیاده روی و 
در برخــی دیگر کــم روی می کنیم. 
برای نمونه، با مصرف لبنیات چندان 
میانه خوشی نداریم. وزارت بهداشت 
می گوید سرانه مصرف شیر ما ایرانی ها 
در ســال کمتــر از ۸۰ لیتر اســت؛ 

یعنی کمتر از دو ســوم سرانه مصرف 
کشورهای پیشرفته. اگر به آمار برخی 
لبنیات توجه  کشورها درباره مصرف 
کنیم، بیشتر متوجه کوتاهی خودمان 
در نوشــیدن شیر می شــویم. سرانه 
مصرف لبنیات در کشــور هلند 4۸۰ 
لیتر، در کشــور آلمان 4۰۰ لیتر و در 

فرانسه ۳۸۰ لیتر است!

لیوان های کوچک شیر
متأسفانه نوسان مکرر قیمت ها 
در اقتصاد ما سبب شده است لبنیات 
در طول ســال به دفعــات با افزایش 
قیمت مواجه شود. همین مسئله به 

تنهایی کافی است تا با هر بار باال رفتن 
قیمت لیوان های شیر ما هم کوچک تر 
شود تا آنجا که از سبد مصرف برخی ها 
کاماًل حذف می شود. بی دلیل نیست 
که ۸۰ درصد زنان ایران از ۳5 سالگی 
با پوکی استخوان و پیامدهای بعدی 

آن دست و پنجه نرم می کنند. 
اگــر شــما عابر هــر روزه یک 
خیابان در کالن شــهرها باشید، این 
موضوع برای شما قابل درک تر است 
و آن چیزی نیســت جــز تعداد زیاد 
رســتوران ها و به ویــژه به اصطالح 
فســت فودی ها که هر از چند گاهی 
هم به تعداد شان اضافه می شود. بیراهه 
نیست اگر اسم برخی از خیابان های 
پایتخت را بگذاریم رستوران، یا پیتزا 
و ساندویچ! چرا که در این خیابان ها 
کمتــر مغازه ای پیدا می کنید که جز 
این باشد. متأسفانه، این به معنای این 
است که ما مشتری های خوبی برای 
آنها هستیم؛ یعنی به همان اندازه که 
جیب صاحبان شان را فربه می کنیم، از 
سالمت خودمان هم کم می کنیم که 

این یک معامله نامتوازن است. 

غذای خانه و تفریح!
شاید تصورش برای برخی از ما 
که هنوز سفت و سخت پای سفره های 
غذای ســالم مان ایستاده ایم، عجیب 
باشد، اما کم نیســتند خانواده هایی 
که تعداد دفعاتــی که بیرون از خانه 
غذا نوش جان می کنند، بدون اغراق 
شــاید 1۰ برابر بیشتر از آن باشد که 

در طول هفته در خانه غذای ســالم 
میل می کنند. پس بی علت نیســت 
که این همه رستوران و غذای آماده و 
فوری فروشی پرسود و پرمشتری است. 
اگــر روزگاری پس از مدت ها یک بار 
رستوران رفتن تفریح محسوب می شد 
و خــوردن غذا در آن لذت داشــت، 
امروز بر عکس برای خیلی ها خوردن 
یک وعده غذای گرم و سالم در خانه 
تفریح محسوب می شود و لذت دارد. 

سفره غذای سالم
روزگاری همــه اعضای خانواده 
با هم سر یک سفره می نشستند و از 
عطر و طعم غذای کدبانوی خانه لذت 
می بردند. با هم گپ و گفت داشتند. 
به جای دلستر و نوشابه گازدار دوغ و 
آب می خوردند. سبزی خوردن کنار 
غذا داشتند. دور هم میوه و چای نوش 
جان می کردند؛ اما امروز بســیاری از 
ما به واســطه تغییراتی که در سبک 
ناخواسته و  یا  زندگی مان خواســته 
آگاهانه و ناآگاهانه اعمال کرده ایم، از 
این نوع زندگی فاصله گرفته ایم. برای 
سبد غذایی مان بیشتر هزینه می کنیم، 
اما کمتر سالم هستیم و بیماری ها و 
چاقی در کمین ما نشسته اند. وقتی به 
سراغ ما بیایند این بار بیشتر از هزینه 
سبد غذایی مان باید برای درمان آنها 
هزینه کنیم. عــادات غلط غذایی ما 
دامن نظام ســالمت ما را هم گرفته 
است. وقتی انبوه بیماری ها به واسطه 
تغذیه اشتباه آشکار می شود، درمان 
و دارو پرهزینه می شــود و متأسفانه 
گاهی بیماری ها با هزینه های پرشمار 
هم درمان نمی شــود مانند برخی از 

سرطان ها. 
البته باید آگاهی مردم را درباره 
نــوع تغذیه  و مصرف آن باال برد و در 
این میان مسئوالن باید آستین ها را 
باال بزنند. یک نمونه ســاده به وضوح 
نشان می دهد تغذیه مردم در برخی 
کشورهای توســعه یافته چقدر برای 
برنامه ریزان و مسئوالن یک کشور مهم 
اســت. یک استاد دانشگاه که سال ها 
پیش به یکی از کشــورهای اروپایی 
بــرای تحصیل رفته بود، در خاطرات 
خود نوشــته است، در این کشور هر 
صبح شــیر به طور رایگان پشت در 
خانه ها گذاشته می شود که این یعنی 
پیشگیری از بیماری ها و تحمیل هزینه 

به خانواده و جامعه.

 سید فخرالدین موسوی/  تیتر بیشتر 
روزنامه های مدعی اصالح طلبی به جز روزنامه 
»اعتماد« در روز پیش از اربعین بدون اینکه از 
سیل جمعیت میلیونی دلدادگان امام حسین)ع( 
عکســی چاپ کنند، جهت بحث را به ســمت 
توهین به مرجعیت و دلســوزی از آن به بهانه 
یک نامه اختصاص دادند. این گونه عکس العمل ها 
در برابر یک نامه با عکس العمل هایی که از اینها 
در طول چند ســال در توهیــن و اهانت علیه 
روحانیت، تشــیع، حجاب، اصــل دین و حتی 
توهین به ائمه معصوم)ع( و... دیده ایم، بســیار 
متفاوت بود. عکس های درشــت و سراســری 
از یک مرجع بوی بازی رســانه ای را به مشــام 
می رســاند که این پرســش را مطرح می کند، 
اگر همین ها دغدغه مرجعیت را داشــتند، چرا 
در توهین هایی که بارها به مرجعیت شــد، دم 
فرو بســتند و مدافعی در بین آنها پیدا نشد، اما 
حال این گونه خودشان را سینه چاک مرجعیت 
نشان می دهند؟! در کنکاشی که در بین رسانه ها 
صورت گرفته، بخش هایــی از آن تحت عنوان 
پایــش به خوانندگان تقدیم می شــود. در بین 
روزنامه ها، روزنامه »کیهان« با جسارت وارد شد و 
به نوعی عکس العمل های اینها را منافقانه توصیف 
کرد. کیهان در صفحه دو در گزارشــی از نفاق 

مدعیان اصالحات پرده برمی دارد و می نویسد:
»مدعیان اصالحات که تا دیروز در توهیني 
آشــکار، تقلید را کار میمون مي دانســتند، از 
هر فرصتي اســتفاده کرده و مقدسات را مورد 
هجمه قــرار داده و از توهین به ائمه اطهار)ع( 
هم خــودداري نکــرده و نمي کننــد، والیت 
امیرالمؤمنین)ع( را در روزنامه هاي زنجیره اي زیر 
سؤال برده و همه ساله در موعد تنظیم و تصویب 
بودجه علیه بودجــه حوزه هاي علمیه جنجال 
مي کنند، به دنبال نامه آیت اهلل یزدي به آیت اهلل 
شبیري زنجاني، نگران  شأن مرجعیت شده اند!«

استناد این روزنامه به سخنان آغاجری در 
۲1 خرداد 1۳۸1 می تواند سندی بر رفتار دوگانه 

اینها در بحث مرجعیت باشد. هاشم آغاجري یکي 
از مدعیان اصالحــات در خانه معلم همدان به 
مناسبت بیست وپنجمین سالگرد درگذشت دکتر 
شــریعتي سخنراني کرد و در سخنراني خود با 
عنوان »پروتستانتیسم اسالمي« به »اسالم، شیعه 
و روحانیت« اهانت کرد. وي در این ســخنراني 
آموزه هاي دین را »ســیاه و تاریک« لقب داد و 
مردم را به واســطه تقلید میمون صفت خواند و 
تصریح کرد: »رابطه با مردم رابطه معلم و متعلم 
است نه رابطه مراد و مرید، نه رابطه مقلد و مقلد 
که تقلید بکنید. مگر مردم میمون هســتند که 

تقلید بکنند؟!«
بــه دنبال برخورد قضایي صورت گرفته با 
آغاجري، روزنامه هاي زنجیره اي و دیگر مدعیان 
اصالحات به میانه میدان آمده و به شــدت از او 

دفاع کردند.
یکی دیگر از رســانه ها که بــه خوبی در 
این بحث وارد شــده و استنادات متقنی آورده، 
پایگاه اطالع رسانی »رجا نیوز« است. رجا نیوز با 
عنوان »مرجعیت خوب و مرجعیت بد« از نگاه 

اپوزیســیون و جریان اصالح طلب آورده است: 
»بررســی کارنامه اصالح طلبــان و جریان های 
اپوزیســیون نشــان می دهد احترام به مراجع 
تــا جایی برای آنها معنــا دارد که در چارچوب 
اندیشه ها و تفکرات التقاطی آنها حرکت کنند؛ 
بــه عنوان مثال جریانی که ســال ها به توهین 
و تخریب آیت اهلل هاشــمی پرداخت، یکباره در 
انتخابات مجلس خبرگان به حمایت از هاشمی 
روی آورده و حتی لیســت مرتبط با او از سوی 

معاندین نیز تبلیغ می شد.«
رجانیوز چند اســتناد دیگــری را در این 
نوشــته می آورد کــه تنها بــه دو نمونه از آن 
بســنده می کنیم: عبدالکریم ســروش از دیگر 
نظریه پــردازان طیف رادیــکال اصالح طلب در 
مصاحبه ای با روزنامه »دی تسایت« چاپ آلمان 
در بحبوحه فتنه ســال ۸۸ در ایــران، ادبیات 
تندتری را علیه اندیشــه امام بــه کار گرفته و 
گفته است: او شخصاً آدم خوبی بود، اما نظریات 
نادرستی داشت... به عالوه او از سرکوب مخالفان 

خود ابایی نداشت!

در حدود یک ســال پیــش هم که آیت اهلل 
مکارم شــیرازی مخالفت خود را با حضور زنان در 
ورزشگاه اعالم کرده بود، محمود صادقی، نماینده 
اصالح طلب در مجلس شورای اسالمی ضمن نسبت 
دادن دروغــی به آیت اهلل مکارم گفته بود: »خوب 
است جناب ایشان درباره بدهی های کالن معوق 
جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.«

ســخنان دلســوزانه آقای جــواد مجتهد 
شبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری که در 
رسانه های گوناگون آن را پوشش داده اند، مناسب 
است به عنوان کد پایانی از آن استناد شود. آقای 
شبستری با اشــاره به واکنش های ابراز شده از 
جانب اصالح طلبان نسبت به نامه آیت اهلل محمد 
یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به 
آیت اهلل شبیری زنجانی، با بیان اینکه نامه نگاری 
بین شــخصیت های حوزوی یک امر متعارف و 
معمول اســت، اظهار داشت: »آیت اهلل یزدی به 
عنوان یک شخصیت تأثیرگذار حوزوی، نامه ای 
را از موضــع ناصحانه، خیرخواهانه و مشــفقانه 
برای حفظ حریــم مرجعیت به محضر آیت اهلل 
شــبیری زنجانی نوشتند و حتی ایشان این نامه 
را با ســالم و عرض ارادت آغاز کرده اند.« وی با 
بیان اینکه این نامه نباید سبب سوءبرداشت های 
سیاسی و توهین شود، افزود: »کسانی که اساساً 
اعتقادی به تقلید ندارند و آن را زیر سؤال می برند، 

امروز داعیه دفاع از مرجعیت تقلید را دارند.«
نکته پایانی که آقای شبستری به آن اشاره 
می کنند، توصیه خیرخواهانه است که باید مد 
نظر همه قرار بگیرد. ایشان می گویند: »عده ای 
به دنبــال ایجاد اختالف و تنــش بین علما و 
دلسوزان نظام هستند. آیت اهلل شبیری زنجانی 
یــک چهره شــناخته  شــده و از مراجع تقلید 
هستند؛ اما دیدار ایشان با بعضی از چهره هایی 
که امروز به معاندان و فتنه گران تبدیل شده اند 
و از نظــام و رهبری نظام فاصله گرفته اند، برای 
ایشان مناسب نیست و نباید اجازه دهند حریم 

مرجعیت مخدوش شود.«

سبک تغذیه ایرانی ها در حال تغییر به سمت ناسالم است

سیر  ولی گرسنه ایم

نگاهی به رفتار دوگانه اصالح طلبان در برخورد با مرجعیت

منکران تقلید مدافعان مرجعیت!

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

 صحرا محمدی/ امام رضا)ع( فرمودنــد: »به دیدن یکدیگر بروید تا 
یکدیگر را دوســت داشــته باشید و دســت یکدیگر را بفشارید و به هم خشم 

نگیرید.« )بحاراالنوار، ج ۷۸، ص ۳4۷(
اگر نگوییم جای این ســخن با ارزش امام رضــا)ع( در زندگی پر تالطم 
امروز خالی است، بدون تردید حضورش کم رنگ است. زندگی در دنیای معاصر 
مختصاتی دارد که مشابه آن در دوره های پیشین زندگی بشر دیده نمی شود. 
انسان امروز به شبکه بزرگی از ارتباطات پیچیده گره خورده است. فناوری های 
ارتباطی نوین و ابزارهای آن بخشی از این پیوند را سبب شده اند. برای نمونه، 
یکی از این ابزارها گوشــی های همراه ماســت که همانند یک وصله با ما همه 
جا هســت. ابزاری که در آن واحد قادر اســت ما را با میلیون ها انسان دیگر در 
دوردست ترین نقاط جهان مرتبط کند و خالصه در اشکال گوناگون این قابلیت را 
دارد که ما را ساعت های طوالنی در شبانه روز به خودش مشغول کند؛ اما وجود 
این همه توسعه در فناوری ها ما را کفایت نمی کند و گویا خأیی پر نشدنی ما 
را دربرگرفته است که رها نمی کند مگر برای آن نسخه شفابخشی بیابیم. این 
فرموده پرمغز امام هشتم به طور قطعی می تواند از همین دست نسخه ها باشد 

که سخت به دنبالش هستیم. 
ما آدم ها هر چه قدر هم که در رفاه و آســایش مادی غرق باشــیم، چون 
موجودی اجتماعی نام گرفته ایم، این رفاه به تنهایی ما را به گوشه انزوا می کشاند. 
بنابراین، همه ما در هر شــرایط مادی که به ســر ببریم، نیاز داریم مراوداتی با 
دیگران داشــته باشیم تا حال پریشــان و ناآرام مختص زندگی پر پیچ و تاب 
امروز کمی تسکین پیدا کند. بی دلیل نبوده است که در همین چند دهه اخیر 
نه از افســردگی نامی بوده و نه از اســترس و بیماری هایی که استرس با خود 
به ارمغان آورده اســت و این چند دهه دقیقاً مقارن بوده با همان دوره ای که 
خانه ها گاه و بیگاه پر می شده از هیاهوی بچه های دوست و فامیل که دور هم 
جمع شده بودند. صدای گپ و گفت بزرگ تر ها با صدای بازی و شادی بچه ها 
در هم می آمیخت و موسیقی خوش آهنگی می ساخت که به دور هر تنهایی و 

پریشانی و  بیماری و نگرانی خط بطالن می کشید.  
البته سادگی و تجمالتی نبودن ویژگی آن روزهای دورهمی بود که همین 
موضوع سبب می شد فاصله دفعاتی که آدم ها همدیگر را می دیدند، کوتاه باشد؛ 
اما امروز چون قرار را اشــتباه گذاشته ایم و ناگفته با هم گویا عهد بسته ایم که 
چه در توان داشــته باشیم و چه نداشته باشیم، سفره رنگین و پر زرق و برقی 
مهیا کنیم و فاصله دید و بازدیدها را طوالنی و البته گاهی هم عطای این دور 
هم بودن ها را به لقای آن می بخشــیم و برای همیشه از آن فاصله می گیریم و 

فقط یاد می کنیم از روزهایی که کنار هم خوش بودیم.
نیازی نیســت منتظر یک نفر باشیم که ما را از این حصاری که خودمان 
به دســت خودمان بسته ایم، بیرون بیاورد. باید خودمان برای رها شدن از این 
تنهایی و این زنجیرها بلند شویم و کاری کنیم. از خودمان شروع کنیم. هر از 
چند گاهی دوســت و آشنا و فامیلی را که دلتنگ شان هستیم، دعوت کنیم و 
با خودمان قرار بگذاریم که قرار است حال مان خوب شود نه اینکه فکر بساط 
مهمانی ذهن مان را درگیر حســاب و  کتاب کند پس تا حد امکان ســادگی و 
کم خرجی را تمرین کنیم؛ حتی اگر دست مان بیش از این به دهان مان می رسد، 
مالحظه طرف مقابل مان را کنیم و دست نگه داریم که او هم بتواند در حد وسع 
و توانش ما را میهمان کند، آن هم بی دغدغه. شک نکنید که تازه شدن دیدارها 

مهر و عطوفت را بین مان تکثیر و ما را راضی و خوشحال می کند.

عطوفت را تکثیر کنیم
ژرفا

اصطالحی  پنهان«  »گرسنگی 
اســت که متخصصــان تغذیه از 
آن بســیار یاد می کنند. نوعی از 
گرسنگی که دارا و ندار نمی شناسد و 
گریبان بسیاری از ما را گرفته است . 
است؛  ماشینی  زندگی  ارمغان  این 
و خوراک مان  برای خورد  ما  یعنی 
پول زیادی هزینه می کنیم؛ اما بدن 
ما همچنان از فقر غذایی رنج می برد



 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
در شــماره گذشــته برخی از 
اصــول بنیادین انقالب اســالمی، 
از جملــه حاکمیــت مطلق الهی و 
نقش ربوبیت در هدایت تشــریعی 
و تکوینی بررسی شــد. در ادامه با 
وحی، به منزله منبع اصلی تشــریع 
 قانون در نگاه انقالب اســالمی آشنا

 می شویم. 

ابالغ قوانین از طریق وحی
هنگامی که قرار شد حاکمیت 
تشریعی خداوند بر جامعه اسالمی 
جریان داشته باشد و اراده او روابط 
فردی و اجتماعی انسان ها را تنظیم 
کند، پس قوانین الهی منشــأ همه 
نظامات در چنین جامعه ای هستند. 
ایــن قوانین را چگونــه می توان به 
دست آورد؟ مهم ترین راه دستیابی 
به اراده تشــریعی خداوند »وحی« 
ُسوُل َفُخُذوُه َو  است. »َو ما آتاُکُم الرَّ
مــا نَهاُکْم َعْنُه َفانَْتُهوا َو اتَُّقوا اهللَ إِنَّ 
اهللَ َشِدیُد الِْعقاب« )حشر/ ۷(؛ یعنی  
هر دســتوری که رسول به شما داد 
بگیرید و از هر گناهی نهي تان کرد، 
آن را ترک کنید و از خدا بترســید 
که خــدا عقابی ســخت دارد؛ زیرا 
پیامبــر)ص( جز آنچه خداوند به او 
فرمان می دهــد، ابالغ نمی کند. »َو 
ما یَْنِطُق َعِن الَْهوی  إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي 
یُوحی« )نجــم/4ـ۳(؛ هرگز از روی 
هوی و هوس سخن نمی گوید. آنچه 
می گویــد به جز وحی ای که به وی 

می شود، نیست.
 به ایــن ترتیب، مجرای اصلی 
دریافت قوانین در جامعه اســالمی 
وحی است و دیگر منابع قوانین در 
راســتا و در طول آن قرار می گیرند. 
پس خداوند عالم یا از طریق مالئکه 
یا بی واســطه کسی را براي تأسیس 
شــریعت و احکام و قانون گذاري در 
بین مردم برمی انگیزد. هر کســی 
چنین شــد پیغمبر، یعنی پیام آور 
اســت، چه مالئکه بر او نازل شود یا 
نشود و هر کس این سمت را نداشت 
و مأمور این کار نبود، پیغمبر نیست، 

چه مالئکه را ببیند یا نبیند.1

از نظر امام)ره( ربوبیت دو بعد 
دارد؛ یکی »ربوبیت عامه« که شامل 
همه موجودات شــده و به هدایت 
تکوینی آنها منجر می شود و دیگری 
»ربوبیت تشریعی« که خاص انسان 
است و از طریق انبیای الهی صورت 
می گیرد.۲ بنابراین، نبوت نیز جزئی 
از نظام اتم وجود اســت۳  و اقتضای 
رحمت و حکمت پروردگار اســت.4 
در ایــن زمینه باید بــه چند نکته 

اشاره کرد:
اول اینکه، امام)ره( معتقدند: »از 
براي نفوس، صـحت و مرض و صالح 
و فساد و سعادت و شقاوتي است که 
پي بردن به طرق آن و دقایق مصالح 
و مفاسـد آن براي احـدي جز ذات 
بــه  نیست«؛5  ممکن  حق  مقدس 
همین دلیل نسخه شریعت به طور 
اختصاصی نزد خداوند تعالی است؛ 
بنابرایــن بر خداونــد متعال فرض 
است که مسیر سعادت و شقاوت را 
به بندگان خــود بنمایاند و این امر 
از طریق ارســال رسل و انزال کتب 

صورت می گیرد.6 
دوم اینکه، انبیا، مربیان خارجی 
انسان هستند و بنابراین کمک کننده 
و یاری دهنده عقل انســان به منزله 
مربــی داخلی به شــمار می آیند.۷ 
نتیجــه اینکــه امــام)ره( برخالف 

برخی از علمــا جایگاه عقل را نفی 
نمی کند و معتقد اســت هم کمال 
عقل بدون رســالت انبیــا ناممکن 
اســت و هم تحقق هدف انبیا بدون 
وجود عقل و قــوه تمیز امکان پذیر 
نیست.۸ پس انقالب اسالمی از این 
رو از نگرش های اخباری گری فاصله 

می گیرد.

رابطه عقل و وحی 
حال این پرسش مطرح می شود 
که آیا عقل مستقل از وحی است یا 

وابسته به آن است؟ 
در پاســخ به پرسش اول باید 
گفــت، در حوزه معرفت شــناختی 
امام)ره( هــم عقل را یکی از ابزار و 
روش های کسب معرفت دانسته اند 
و هــم وحی را و این دو را هم عرض 
هم دانسته اند؛ اما عقل را به تنهایی 

کافی نمی دانــد. این منبع بیرونی، 
وحی اســت که به وســیله انبیا از 
جانب خداوند برای انسان ها فرستاده 
می شــود. آرمان اصلی وحی، ایجاد 
معرفت برای بشر، به ویژه شناخت 
حق تعالی و دیگر حوزه هایی اســت 
که عقل بشــر بدون ارجاع به وحی، 
امکان دسترســی به آنهــا را ندارد. 
پس از آنجایی که ایشان معتقدند، 
عقل انسان به تنهایی کافی نیست، 
نیاز به وحی الهــی را برای تکمیل 
شناخت انسان گوشزد می کنند:»ما 
نمی توانیم اشــیا را کماهی بنامیم، 
معنی اش این نیست که ما ماهیات 
اشــیاء را نمی توانیم بشناسیم، آن 
امر ســهلی است. کلیاتش را فلسفه 
می گوید)طریــق عقــل(، بعضــی 
مراتبــش را هم اهــل عرفان بیان 
می کنند)طریق کشف(. لکن رسیدن 
به اینکه این چه ربطی است، یا اینها 
مســائلی است که دســت ما از آن 
تقریباً کوتاه است.«۹ از منظر امام)ره( 
مبدأ حرکت معرفت از حس و تجربه 
اســت که در مرحله باالتر از طریق 
عقل و برهان تکمیل مي شــود و در 
سیر صعودي خود به یقین شهودي 
مي رســد و در نهایت، همه مراحل 
پیشین باید به محک وحي سنجش 
شود. زبان فالسفه، زبان عرفا و فقها 

در صورتي که با زبان وحي تطبیق 
داشــته باشد، حجت است.1۰ از این 
 رو، مشــروعیت همه چیز به وحي 

معطوف است.
نتیجه این می شــود که عقل و 
ادراک عقلی کاماًل پذیرفته شــده؛ 
ولی منوط به اینکه مبتنی بر مقدمات 
بدیهی یا منجر به بدیهی باشد.11 در 
این صورت به وجه اســتقاللی و بر 
اساس قاعده اصولی »کل ما حکم به 
العقل حکم به الشرع« هر امری را که 
برهان فلسفی بر آن اقامه شود، قابل 
قبول اســت. آنجا که به قلمرو فعل 
انسان برمی گردد، وحی محوریت تام 
دارد و یافته ها و دالیل عقلی در محک 
وحی قرار گیرند؛ به همین دلیل در 
اصل دوم قانون اساسی پس از آنکه 
در بند 6 مقرر مــی دارد »کرامت و 
ارزش واالی انســانی و آزادی توأم با 
مســئولیت او در برابر خدا«، تصریح 
می کند کــه این چارچوب و ماهیت 
این آزادی توأم با مسئولیت از طریق 
»اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط 
و بر اساس کتاب و سنت معصومین 
 سالم اهلل علیهم اجمعین« مشخص

 می شود.
 پی نوشت ها:

 1ـ امام خمینی)ره(، کشف االســرار، 
بی جا، بی نا، بی تا، ص 1۲6.
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1۳۸۷، ص ۲65ـ۲64.
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و فرهنگی، 1۳6۲، ص 4۷.
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حدیث(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی)ره(، 1۳۷6، ص 4۳.
5ـ همان، ص ۲۰.

6ـ همان.
۷ـ همان، ص۲۳۷.

۸ـ همان.
۹ـ همــان، صحیفة امام)ره(، تهران: 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 

1۳۷۹، ج1۹، ص ۲۲5.
1۰ـ امام خمیني)ره(، تفسیر سوره 
حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمیني)ره(، 1۳۷5، ص  1۷6.
11ـ عالمــه طباطبائی، المیزان فی 
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چهاردهم  در  میرچراغ خانی/   حسین 
آذر مــاه 1۲۹۳ ش، مجلس ملی ســوم آغاز به 
کار کــرد، اما بر خالف مجلــس اول و دوم، علما 
و روحانیون سهم بیشتری داشتند. علت حضور 
بیشتر روحانیون در مجلس سوم، رأی مردم بود؛ 
چرا که در مجلس اول و دوم، نمایندگان بر اساس 
دسته بندی اصناف انتخاب می شدند؛ اما در دورۀ 
سوم، انتخاب آزاد بود و حضور پررنگ روحانیت و 

جریان عقالنیت اسالمی را در پی داشت.

عملکرد جریان عقالنیت اسالمی
 در جنگ جهانی اول

مهم ترین مشــکلی که مجلس ســوم با آن 
مواجه شد، جنگ جهانی اول بود. هرچند احمد شاه 
قاجار در آغاز به کار مجلس، بی طرفی در جنگ را 
اعالم کرد؛ اما این اعالم نتوانست از ورود ایران به 
جنگ جلوگیری کند و ایران به یکی از کانون های 
جنگ تبدیل شــد. انگلیس ها جنــوب، روس ها 
شمال و عثمانی ها کرمانشاه و آذربایجان غربی را 
اشغال کردند.1 در نتیجه، مجلس سوم بر اثر فشار 
قدرت های بیگانه و مهاجرت بخشی از نمایندگان 
به اصفهان، در روز ۲۳ آبان 1۲۹4 ش منحل شد.
برخی اعضای جریان عقالنیت اسالمی نیز 
جزء مهاجران بودند که سید حسن مدرس، یکی 
از آنها بود. البته مدرس بعدها در نطقی، مهاجرت 
را قصــور می داند و از آن چنین یاد می کند: » در 
مهاجرت، زمان جنگ عمومی، که همان مهاجرت 
هم در کابینة آقا )مستوفی الممالک( فراهم آمد 
و بنده هم یکی از مهاجرین بودم، آن هم صالح 
نبود.«۲ در زمــان مهاجرت و حضور نمایندگان 
در اصفهان، حزب دموکرات به همراه نمایندگان 
مهاجر، کمیته ای با نام »کمیتة ملی« تشــکیل 
می دهد که سیدحســن مدرس به عضویت این 
کمیتــه درمی آید. موضع گیری هــای ملی این 
کمیته، از دالیلی اســت که مــدرس را با خود 

همراه کرده بود.
جریان عقالنیت اســالمی در جنگ جهانی 
اول، افزون بر حمایت از تشیع و ایران، اقداماتی 
در راستای اتحاد جهان اسالم در برابر سلطة غیر 
مسلمانان انجام داد. اعالمیه ها و حمایت جریان 
عقالنیت اسالمی از مردم لیبی و عراق، بیان کننده 
این موضوع است. این جریان، با  وجود اعتقاد به 

والیت فقیه و مشــروع ندانستن نظریة حکومت 
عثمانی، در وضعیت حســاس جهان اســالم در 
جنگ جهانی اول، از سالطین عثمانی می خواهد 
از ممالک اســالمی دفاع و جهان اسالم را متحد 
کنند.۳ در یکی از اعالمیه هایی که علمای نجف 
علیــه جبهة متفقین صادر کردند و بیانگر اتحاد 
جهان اسالم است، چنین آمده است: »...مجتهدین 
عظام از رؤسای شیعة جعفریه و علمای کرام اهل 
تسنن از مقیمین داراالســالم بغداد، بر وجوب 
چنگ زدن به رشــتة اســالم، چنانچه خداوند 

متعال در کتاب مجید خود امر 
فرموده: »َواْعتِصُموا بَِحْبِل اهللِ 
ُقواْ« و وجوب  َجَمیًعــا َواَل تََفرَّ
اتحاد کافة مسلمین در حفظ 
بیضة اســالم و نگاه  داشتن 
ممالک اســالمیة عثمانی و 
ایران از تشبثات دول اجنبی 
و هجوم آوردن سلطنت های 
خارجه و متحد گردیدن رأی 
تمامی ماها بر محافظت حوزۀ 
اســالمیه، که بذل تمام قوا و 
نفوذ خود را در آن بنماییم و 

مضایقه نکنیم... .«4

دغدغه های جریان عقالنیت اسالمی و 
مشکالت جهان اسالم

یکی از جامع ترین اعالمیه هایی که همانند 
یک منشور، دغدغه های جریان عقالنیت اسالمی 
و مشــکالت جهان اسالم در این مقطع زمانی را 
نشان می دهد، اعالمیة شریعت اصفهانی است که 

در ده بند به این شکل منتشر شده است:
* بیگانگان استعمارگر، با مالیمت و روش 
دوستانه ای، دل های مردم پست و نادان را جلب 

کرده اند؛
* اســتعمارگران بــا آوردن ســاخته ها و 
دســتاوردهای خود به بازار، مردم مسلمان را در 

همة امور زندگی به خود نیازمند کردند؛
* بــه بهانة آموزش و پــرورش و خدمات 
پزشکی، شیوه های بددینی و گمراه کنندۀ خویش 

را تبلیغ کردند؛
* هیئت هــای مذهبی خــود را در میان 
مسلمانان فرستادند تا آنان را از علمای مسلمان 

متنفر کنند؛
* کتاب هــای ضددینی خــود را در میان 

مسلمانان به رایگان یا به بهایی ارزان پراکندند؛
* آن بیگانگان، زر و سیم مسلمانان را گرفته، 
به جای آن کاغذ و چیزهای تجملی به ما دادند؛
* مسلمانان را معتاد به چیزهای غیر الزم، 

مانند قند و شکر، چای و سیگار کردند؛
* اســتعمارگران، اصل »تفرقــه بینداز و 
حکومت کن« را به کار برده، از آن طریق بسیاری 

از سرزمین های اسالمی را اشغال کردند؛
* تعدادی هستند که 
خود را به لباس روحانیگری 
در آورده و ادعــای دانــش 
می کننــد؛ در حالی  که در 
واقع امر، آنان از گروه علمای 
روحانی به شمار نمی روند. 
بیگانــگان ایــن »علما« را 
نیز هم ردیف علمای واقعی 
قلمداد کرده و فسادی را که 
مرتکب  دروغی  علمای  آن 
می شــوند، به حساب بدی 
مذهب می گذارند و این گونه 
مــردم را به گردن کشــی 

نسبت  به علمای حقیقی اسالم می خوانند؛
* استعمارگران با به دست آوردن امتیازات 
و دادن وام ها و امضا کردن پیمان های گوناگون، 
نفوذ خویش را در کشورهای اسالمی گستردند.5

شــریعت اصفهانی در پایــان این اعالمیه، 
اهمیــت اتحاد را چنین بیــان می کند: »بیایید 
دشــمنی های داخلی را کنــار بگذاریم. آیا این 
شرم آور نیست که ما زیر سلطة حکومت روس ها، 

که به وحشی گری نامور شده اند، قرار گیریم؟«6

جهاد و اتحاد در جریان عقالنیت اسالمی
جریان عقالنیت اســالمی در ایــن دوره به 
شیوه های گوناگون اهداف خود را پیگیری می کرد، 
در ایــن دوره هماننــد دورۀ پیش، از مســاجد و 
اماکن مذهبی به  منزلة پایگاه تبلیغاتی اســتفاده 
می کرد. همچنــان در این دوره، روش مهاجرت و 
تحصن، ابزاری تأثیر گذار در دست جریان عقالنیت 
اسالمی بود.۷ افزون بر این، شاهد مبارزۀ مستقیم 
افرادی مانند سید عبدالحســین الری نیز هستیم. 

سید عبدالحسین الری، از شاگردان میرزای شیرازی 
است که به دستور استاد خود، به الرستان هجرت 
کرد تا رهبری مردم الر را برعهده گیرد. سیدالری، 
افزون بر فعالیت های فرهنگی، مانند ایجاد مدرسة 
علمیــه و برگزاری نماز جمعه، به قیام مســلحانه 
در  برابر انگلیس دســت زد. در اســفند1۲۹۳ ش 
و ربیع الثانی11۳۳ق، انگلیسی ها بوشهر را تصرف 
کردند و مناطقی از فارس و الرســتان را در اختیار 
گرفتنــد. ســیدالری فتوای جهاد صــادر کرد. با 
این فتوا، افراد مســلح بســیاری دور خود جمع و 
با متجاوزان مقابله کرد. ســرانجام انگلیســی ها با 
همکاری قوام الملک شــیرازی و مخبر الســلطنه، 
توانستند قیام سیدالری در جنوب را شکست دهند.۸

از مهم تریــن روش هــای جریان عقالنیت 
اســالمی، که یکی از اصول جریان هم به شمار 
می آید، »اتحاد« است؛ اتحاد، نه  تنها در جغرافیای 
ایران و مذهب تشیع، بلکه در وسعت جهان اسالم 
و مقابلــه با جبهة کفر. تأکیــد بر اصل وحدت، 
همواره مــورد توجه رهبــران جریان عقالنیت 
اســالمی بوده است که در این زمینه می توان به 
نامه های آخوند خراســانی دربارۀ اتحاد مجلس 
و دولت اشــاره کرد. همچنیــن دعوت رهبران 
جریان عقالنیت اسالمی به وحدت جهان اسالم 

را می توان در اعالمیه های ایشان مشاهده کرد.۹
پی نوشت ها:

1ـ عبداهلل مستوفی، شــرح زندگانی من )یا تاریخ 
اجتماعی اداری دورۀ قاجاریه(، ج ۳، تهران: زوار، 1۳۷1، 

ص 145.
۲ـ پایگاه تحلیلی ـ خبری عصر ایران، »مدرس بیرون 
http://www. :از کلیشــه های رسمی«، دسترســی در

asriran.com/fa/news/۳6۸6۲5/، 1۰ آذر 1۳۹۳.
۳ـ عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران 

و نقش ایرانیان مقیم عراق، همان، ص 16۸.
4ـ محمد ترکمان، اسنادی در بارۀ هجوم انگلیس و 
روس به ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 

1۳۷۰، ص 4۷۲ـ4۷1.
5ـ عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و 

نقش ایرانیان مقیم عراق، همان، ص 166ـ165.
6ـ همان، ص 166.

۷ـ تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم حســنی به 
رهبری شیخ فضل اهلل نوری نمونة استفاده از این روش است.

۸ـ  مهدی قلی خان  هدایت )مخبرالسلطنه(، همان، 
ص 4۰۷.

۹ـ عبدالهادی حائری، همان، ص 14۸.

شماره۸۷2 سالنوزدهم دوشنبه14آبان139۷ اندیشه

۸
www.sobhesadeghweekly. i r

دکتر داوود مهدوی زادگان گفت: این جریان)اصالحات( آنگاه که بیرون قدرت هســتند، به غایت اصالح اندیش و اصالح گر می شــوند و با همین حربه 
وارد میدان های انتخاباتی شــده و ســطح مطالبات مردم از نظام را باال می برند؛ اما وقتی قدرت را تصاحب می کنند، مشی »حفظ قدرت« را جایگزین مشی 

»اصالح گری« می کنند، اپوزیسیون در قدرت می شوند و عامل ُکندی اصالح گری و ناکارآمد بودن شان را به نظام نسبت می دهند.

   

 فتح اهلل پریشان/ در شماره گذشته در گونه شناسی والیت فقیه متذکر این 
نکته شدیم که شیخ اعظم انصاری درباره حدود والیت فقها آن را به دو قسم والیت 
مستقل و والیت غیر مستقیم تقسیم می کند. والیت مستقل، یعنی نوعی از والیت 
داشته باشد که بتواند در جان و مال افراد و جامعه تصرف کند. شیخ چنین والیتی 
را مختص ائمه معصوم)یعنی پیامبر و امامان شــیعه( و نایبان خاص آنها می داند و 
در توانایی دالیل والیت فقیه برای اثبات این نوع والیت مالکانه تردید دارد.1 اما در 
والیت غیر مستقل، پس از آنکه امور را به سه دسته تقسیم می کند، می گوید: »در 
وظایفی که دخالت یا اذن فقیه در مشــروعیت یا صحت انجام آنها، به طور قطع یا 
احتمال مطرح می باشد، مانند حوادث واقعه باید به فقیه مراجعه کرد.«۲ مراد وی از 
حوادث که به راویان احادیث ارجاع داده شده، مطلق اموری است که عرفاً و عقاًل و 
شرعاً، مردم به رئیس خود مراجعه می کنند. در این اندیشه شیخ با استادش مالاحمد 

نراقی مشابهت دیدگاه دارد.
شــیخ در مقام اســتدالل بر این نوع والیت برای فقیه می نویســد: »مقبوله 
عمربن حنظله که امام)ع( در آن از فقیه به عنوان حاکم یاد کرده اســت، بر وجوب 
رجوع در امور یاد شده داللت دارد؛ زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که در روزگار غیبت، 
همانند حاکمان منصوب در زمان پیامبر)ص( و صحابه می باشــند، در اینکه مردم 
موظفند در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان عمل کنند، بلکه عرف 
از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در همه امور عامه مربوط به 

حکومت می فهمد.«۳
شــیخ پس از آنکه اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی، به دالیلی رد 
می کند و نتیجه می گیرد حوادث، افزون بر منازعات، همه مســائل جاری و مصالح 
عامــه را دربرمی گیرد، در پایان بحث نتیجه می گیرد: »به هر حال با توجه به آنچه 
آوردیم، روشن شد که مفاد ادله والیت فقیه، ثبوت والیت برای فقیه است در همه 
اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است، به گونه ای که اگر فقیه وجود 
نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.«4 با ذکر قسمت های یاد شده، 
شــیخ همه امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و هر آنچه را که جامعه به آن 
نیازمند اســت، مشمول والیت فقیه می داند. او در کتاب »القضاء« خود به صراحت 
والیت مطلقه فقیه را به معنای زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه می پذیرد و می نویسد: 
»و ان شئت تقریب االستدالل بالتوقیع و بالمقبوله بوجه اوضخ فنقول النزاع فی نفوذ 
حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصه اذا کانت محال للتخاصم فحینئذ فقول ان تعلیل 
االمــام)ع( وجوب الرضا بحکومه فی الخصومات بجعله حاکما علی االطالق و حجه 
کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومه المطلقه«5 به 
این ترتیب از دیدگاه شیخ انصاری، اگر امام صادق)ع( در مقبوله عمربن حنظله علت 
وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را حاکم مطلق قرار دادن او دانســته و فرموده 
است: »فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما« باید به حکم و قضاوت فقیه 

رضایت داد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم.
امام زمان)عج( نیز در توقیع شریف فقها را حجت بر مردم معرفی کرده و فرموده 
اســت: »فانهم حجتی علکیم و انا حجه اهلل« اینها بر آن داللت دارد که حکم فقیه 
در حل و فصل خصومت ها و دعاوی از شــاخه های حکومت مطلق او و حجیت عام 
اوست. بنابراین به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوی اختصاص نداشته، بلکه شامل 
غیر موارد تخاصم نیز می شود، یعنی فقیه جامع الشرایط نه تنها والیت بر قضاء، بلکه 
والیت بر حکومت و زمامداری جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ انصاری آن 

را حکومت مطلق می نامد.
شــیخ انصاری در کتاب زکات از این هم روشــن تر درباره نیابت و والیت فقیه 
سخن گفته است و درباره متولی زکات و وجوب اطاعت از وی می نویسد: »اگر فقیه 
از مــردم بخواهد که زکات را به او بدهنــد، مفاد و مقتضای ادله نیابت عامه فقیه، 
وجوب دفع را می رساند، زیرا امتناع از این امر، به معنای رد بر فقیه و رد بر فقیه، به 
منزله رد قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظله آمده و در توقیع شریف 
امام نیز آمده است که: باید در حوادث واقعه به فقیه و راویان حدیث مراجعه کرد، 

زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا می باشم.«6
افزون بر سخنان باال، شیخ انصاری در کتاب خمس و همچنین در حاشیه ای 
که بر کتاب »نجات العباد« شیخ محمدحسن نجفی دارد، در هرجا با توجه به والیت 
عامه فقیه فتوایی آورده، آن را پذیرفته اســت. بنابراین، شیخ گستره والیت فقیه را 
در محدوده فتوا و قضا خالصه نمی کند، بلکه قلمرو آن را گسترده می بیند. وی در 
کتاب »قضا« با تأکید بر همین مسئله می نویسد: »حکم فقیه واجدالشرایط در همه 
فروع احکام شــرعی و موضوعات حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از »حاکم« که در 
مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه شئون و زمینه هاست و ویژه امور قضایی نیست.«

پی نوشت ها:
1ـ محسن مهاجر، اندیشه سیاسی متفکران اسالمی، ج۲، ص 4۲۷.

۲ـ همان، ص 4۲۸.
۳ـ مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ص 154.

4ـ محسن مهاجر، پیشین، ص 4۲۸.
5ـ همان، ص 4۲۹.

6ـ همان، صص 4۳1 ـ 4۳۰. 

یکی از تحــوالت نظام جهانــی، ایجاد 
تغییر در ماهیت و اشــکال قــدرت و ارتقای 
تأثیرگذاری قدرت نرم بر قدرت ســخت بوده 
اســت. کشورهایی که به شــکل ماهرانه ای از 
ابزارهای فرهنگ، تمــدن، تاریخ و جغرافیای 
خویــش برای تحت تأثیر قــرار دادن دیگران 
اســتفاده کرده اند، در صحنه سیاست ملی و 
جهانــی اقتداری به مراتب ماندگارتر و مؤثرتر 
یافته انــد. به تعبیر رهبر معظــم انقالب، پایه  
فکری، ارزشــی و پایه عملی، دو پایه اساسی 

هندسه حاکم بر نظام جهانی هستند که با وقوع انقالب اسالمی و موفقیت های جمهوری 
اسالمی ایران دچار تزلزل شده اند. امروزه تنها قدرت ایدئولوژیک صاحب نفوذ در مقابل 
همه هجمه های غرب علیه اســالم جمهوری اســالمی ایران است. کم و بیش همه 
کارشناسان و نظریه پردازان غربی معتقدند، تنها مانع بر سر راه غرب و ایاالت متحده 
آمریکا در جهان نظام جمهوری اســالمی ایران است و در آینده نه چندان دور شاهد 
قطب بندی جدید سیاسی به رهبری ایران و غرب به سرکردگی آمریکا خواهیم بود. 
کتاب »جمهوری اســالمی ایران و هندسه جهانی قدرت« که به کوشش جواد 
معدنی تألیف شده و انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی 
در پاییز 1۳۹6 آن را به چاپ رسانده است، سعی دارد موقعیت جمهوری اسالمی ایران 
را در روندها و فرایندهای هندسه جهانی قدرت ترسیم کند. این کتاب دربرگیرنده سه 
فصل است؛ در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف مفاهیم کلیدی و رویکرد نظری بررسی 
شده است. در فصل دوم منابع قدرت سخت جمهوری اسالمی ایران و اهمیت آنها در 
برخی نظریه های اندیشمندان تشریح شده و فصل سوم نیز منابع قدرت نرم جمهوری 
اسالمی ایران را بررسی کرده است. در بخشی از این کتاب در معرفی انقالب اسالمی، 
به منزله یک انقالب توحیدی ـ اسالمی و شاخه ای از انقالب انبیا آمده است: »انقالب 
اسالمی عبارت از حرکت بنیادین و تحولی اساسی در اوضاع و احوال سیاسی جامعه، 
بر اساس آموزه های اسالمی به منظور جایگزین نمودن نظامی مبتنی بر اصول و احکام 
اسالمی. حتی به اذعان پژوهشگران در عرصه روابط بین الملل، انقالب اسالمی ایران 
ارائه کننده سرفصل جدیدی در مناسبات جهانی بر پایه راهبردهای فرهنگی )قدرت نرم( 
است که راه را برای توسعه ادبیات قدرت نرم در محافل علمی ـ تحقیقاتی باز می نماید.«

بررسی اندیشه سیاسی  شیخ مرتضی انصاری ـ 11
 ادله والیت مطلقه فقیه

 جمهوری اسالمی ایران و هندسه جهانی قدرت

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنیت اسالمی ـ 15

 عقالنیت اسالمی و جنگ جهانی اول

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۲۲

»وحی« منبع تشریع قانون در انقالب اسالمی

 اصالح گری
 یا حفظ قدرت؟

سیاستنامه

فراز و فرود آیت اهلل شریعتمداری ـ 5
پس از انقالب

و  افــکار  بــا  زمانی/   شــهاب 
عملکردهای آیت اهلل شــریعتمداری در پیش 
از انقالب آشنا شدیم؛ اما پس از انقالب، وی 
خود را در ظاهر همراه با انقالب نشــان داد و 
تا جایی پیش رفت که به صورت ضمنی خود 
را صاحب انقالب می دانست. شریعتمداری در 
جریان تصویب قانون اساسی، مخالفت خود 
را با نحوه تصویب آن اعالم داشــت و مانعی 
در برابر شــکل گیری قانون اساسی محسوب 
می شد؛ اما با قاطعیت امام)ره(، از موضع خود 
عقب نشــینی کرد و مخالفت خود با تشکیل 
مجلس خبرگان قانون اساسی را پس گرفت. 
موضوع دیگری که در فهرســت اقدامات ضد 
انقالبی و ضد امامی شریعتمداری در ایام پس 
از انقالب مشــاهده می شود، غائله آذربایجان 
و حــزب جمهوری خلق مســلمان بود که با 
وجود اقدامات خرابکارانه و جدایی طلبانه این 
حزب، از جمله تصرف صداوسیمای آذربایجان 
همچنــان در کنف حمایت شــریعتمداری 

قرار داشتند.
مشی مشــترک آقای شریعتمداری و 
جبهه ملی در حفظ ســلطنت در چارچوب 
قانون اساسی مشروطه، آنان را به هم نزدیک 
می کرد و به همین دلیل، آقای شریعتمداری از 
طرح نخست وزیری بختیار به منزله یک چهره 
ملی حمایت می کرد. بختیار پیش از پذیرش 
نخست وزیری موافقت وی را جلب کرده بود1 
و آیت اهلل شریعتمداری نیز به نخست وزیری 

او خوش بین بود.۲
نقش حمایتی آیت اهلل شــریعتمداری 
در جریــان دو کودتــای مهم پس از انقالب 
نیز کمترین تردیدی در مشــی انقالبی وی 
نگذاشت. در سال 1۳5۹، کودتایی در ایران 
طراحی شــد که در هیچ نقطه ای از جهان 
سابقه نداشت. این کودتا بیشتر شبیه جنگ 
بود و بنا بود با محوریت نیروی هوایی ارتش 
از هواپیماهای جنگنده و بمب افکن استفاده 
شود. کودتای نوژه که حاصل طراحی چندین 
نهاد اطالعاتی، امنیتی و سیاســی بود، ابعاد 
بسیار وسیعی داشــت و به گونه ای طراحی 
شــده بود که احتمال شکســت در آن صفر 
بود. آیت اهلل شــریعتمداری در رأس علمایی 
بود کــه کودتاچیان احتمــال همکاری به 
دلیــل کینه از امام)ره( و انقــالب را درباره 
آنها می دادند.۳ بســیاری از افراد کودتا مقلد 
وی بوده و تحت نفــوذ معنوی آیت اهلل قرار 
داشــتند. یکی از کودتاگران که به قم و بیت 
آیت اهلل شــریعتمداری رفته بــود، از تجمع 
خلبانان و ارتشیان در بیت وی خبر می دهد 
که برای استفســار از جریــان کودتا به قم 
آمده بودند.4 وی درباره اصل کودتا ســخنی 
نگفت؛ ولی در پاسخ به مراجعان مدام تکرار 
می کرد: »ظلم هرگز پایدار نمی ماند.«5 این 
جمله از ســوی کودتاگران به معنای تأیید 
کودتا تفسیر می شود. کودتای نوژه به لطف 
خدا شکست خورد و خائنان به سزای عمل 
خود رسیدند؛ اما شریعتمداری به دلیل اینکه 
به صورت مســتقیم در کودتا دست نداشت، 
تحت تعقیب قرار نگرفت. شاید اگر آن موقع 
مصاحبه کودتاگرانی که به نقش وی اشــاره 
کرده بودند، از صداوســیما پخش می شــد، 
بســیاری از توطئه های بعــدی و ادعاهای 
دور از واقــع و حقوق بشــری امثال کدیور 
در دفاع از شریعتمداری فرصت عرض اندام 

پیدا نمی کردند.
دو ســال پــس از کودتای نــوژه در 
اردیبهشــت 1۳61، کودتای جدیدی کشف 
شد که در پی براندازی جمهوری اسالمی بود. 
قطب زاده با همراهی آیت هلل شریعتمداری این 
کودتا را هدایت می کردند. این بار دخالت وی 
در کودتا به طور مســتقیم بود. او پانصد هزار 
تومان به کودتاگران کمک کرده بود و اعتراف 
کرد، در جریان کودتا بوده است؛ ولی اقدامی 

برای جلوگیری از آن به عمل نیاورده است.6
با پخش اعترافات متهمان خشم مردم 
برانگیخته شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم پس از بررســی، اعالم کرد شریعتمداری 
شــرایط مرجعیت را از دســت داده اســت. 
اگرچــه در جریان محاکمه هــای مربوط به 
کودتا، همکاری شــریعتمداری در این اقدام 
مخرب به اثبات رســید؛ اما امــام)ره( اجازه 
بازجویی و محاکمه وی را به مسئوالن نداد؛ 
اما الزم بود با انجام اقدامات تأمینی و کنترلی 
از ارتباط گیری های آتی با او جلوگیری شود. 
شــریعتمداری تا پایان عمر، یعنی فروردین 
1۳65 که به علت سرطان کلیه درگذشت، در 
انزوا بود. امروز دیگر شریعتمداری فقط به مثابه 
عبرت و تجربه ای تلخ درباره عواقب دنیازدگی 
و جاه طلبی روحانیت مطرح می شود. آیت اهلل 
مشکینی می گوید: »به خدا از روز اول، وجود 

این مرد، چوب الی چرخ این انقالب بود.«۷
پی نوشت ها:

1ـ اسناد النه جاسوسی، ج۳، ص۳۲۳.
۲ـ خاطرات حجت االســالم مرحوم ســیدمنیرالدین 
حسینی شیرازی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چ اول، 

1۳۸۳، ص ۲41.
۳ـ محمدعلی الفت پور، بازگشت از نیمه راه، ص 56.

4ـ محمد ری  شــهری، خاطره ها، مرکز اسناد انقالب 
اسالمی، 1۳۸۳، ص ۳۹۸.

5ـ همان، ص ۳۹6.
6ـ الفت پور، همان، ص 5۷.

۷ـ افشای چهره دوم شریعتمداری، سازمان تبلیغات 
اسالمی، 1۳61، ص 1۰. 

ریزشها

از مهم تریــن روش هــای 
جریان عقالنیت اســالمی، که 
از اصــول جریان هم به  یکی 
شــمار می آید، »اتحاد« است؛ 
نه  تنهــا در جغرافیای  اتحاد، 
ایران و مذهب تشیع، بلکه در 
وســعت جهان اسالم و مقابله 
بر اصل  تأکید  با جبهۀ کفــر. 
توجه  مــورد  همواره  وحدت، 
رهبران جریان عقالنیت اسالمی 

بوده است

دریافت  اصلــی  مجرای   
قوانین در جامعه اسالمی وحی 
اســت و دیگر منابع قوانین 
در راســتا و در طول آن قرار 
عالم  خداوند  پس  می گیرند. 
یا از طریق مالئکه یا بی واسطه 
کسی را براي تأسیس شریعت 
و احکام و قانون گذاري در بین 

مردم برمی انگیزد

کتابخوان

آفاق



شماره۸۷2 سالنوزدهم .www.sobhesadeghweeklyتاریخدوشنبه14آبان139۷ i r

۹  ساخت ایمپلنت دنداني بهینه

اصحاب انقالب ـ ۲3
 امام خامنه ای یار همیشه همراه

 سید مهدی حسینی/ در شماره های گذشته بحثی به علمای مشهد اختصاص 
داده شــد. در ادامه درباره حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی( یار صدیق و 
همیشه همراه امام)ره( در مبارزه صحبت خواهیم کرد. افزون بر فضای علمی و فرهنگی 
و حضور علمای بزرگ و مراجع تقلید در مشهد، فضای دیگری هم در این شهر جریان 
داشت که در آن مجموعه ای از چهره های فکری، فرهنگی و سیاسی در عرصه روشنفکری، 
از جمله افرادی مانند مرحوم محمدنقی شریعتی و فرزند او مرحوم دکتر علی شریعتی و 
کسانی دیگر همچون علی اصغر عابدزاده و امثالهم حضور داشتند که این گروه از جهاتی 
پشتوانه جریان مبارزه و انقالب به رهبری امام)ره( بودند. نکته مهم و اساسی این است 
که حلقه وصل بین یاران امام)ره( در ســطح علما و مراجع تقلید و جریان موســوم به 
روشــنفکری در مشهد و قم یک چهره شاخص داشت و آن امام خامنه ای)دامت برکاته( 

بود که شاگرد تربیت شده مکتب سیاسی و فقهی امام خمینی)ره( به شمار می آمد.
امام خامنه ای در سال 1۳4۲ که بهاربیست و چهار سالگی شان را می گذراندند و در 
مدرسه حجتیه حجره داشتند، در آستانه ماه محرم از سوی امام)ره( برای علمای مشهد 
حامل پیام های متعددی بودند؛ مانند پیامی که در دوم ماه محرم برای آقایان میالنی، قمی 
و قزوینی ارسال کردند. نویسنده کتاب »شرح اسم« در این زمینه آورده است: »پیام امام 
به علمای مشهد این بود که آماده باشید برای مبارزه با صهیونیسم، دارند بر اوضاع کشور 
مسلط می شــوند، اسرائیل بر همه امور تسلط پیدا کرده است، امور اقتصادی کشور در 
دست اوست و سیاست ایران را در مشت خود دارد. پیامی که برای آقایان میالنی و قمی 
دادند، این بود که به منبری ها بگویند از روز هفتم محرم در منابر، روضه کشتار فیضیه 
را بخوانند و از روز نهم همه دســته های ســینه زنی و هیئت ها این برنامه را اجرا کنند.« 
امام)ره( گفته بودند پیام آقایان میالنی و قمی مخفی بماند و علنی نشــود. پیام علمای 
مشهد نیز باید به اطالع این دو عالم برسد. در همین راستا، درس های حوزه علمیه قم 
۲5 اردیبهشت 1۳4۲ تعطیل شد و طالبی که قرار بود برای تبلیغ یا رساندن نامه ها، قم 
را ترک کنند، مهیای عزیمت شدند. به مبلّغان گفته شد در مجالس ماه محرم از خطری 
که اسالم را تهدید می کند، حرف بزنند و مردم را از حوادثی که بر مدرسه فیضیه گذشت، 
آگاه کنند. از بی دینی دولت و شاه سخن گفته و به مردم بگویند که منتظر دستور علما 
باشند. به این ترتیب، امام خامنه ای)مدظله العالی( در آخرین روزهای اردیبهشت 1۳4۲ 
قم را به قصد زادگاه شــان ]مشهد[ ترک کردند. معظم له در این باره می گویند: »پس از 
رسیدن به مشهد پیام اول امام را به عده ای از علمای مشهد رساندم. تنها کسی که این 
پیام را درســت درک کرد، مرحوم آیت اهلل شیخ مجتبی قزوینی بود. او خود مردی مبارز 
بود و نسبت به امام اظهار ارادت می کرد. پیام دوم را نیز به آقایان میالنی و قمی رساندم.«
امام خامنه ای پس از رساندن پیام های امام)ره( به علما و مراجع تقلید وقت مشهد، 
در روز دوم ماه محرم برای تبلیغ راهی بیرجند شدند و پس از استقرار در مدرسه معصومیه 
این شــهر، طی چند روز در چند جلسه جداگانه در خانه ها، مساجد، تکایا و حسینیه ها 
سخنرانی های افشاگرانه ای ارائه  دادند، سپس روضه خوانی را به ماجرای سرکوب مدرسه 
فیضیه اختصاص داده و با بیان شیوای خود حادثه خونین مدرسه را برای مخاطبان شرح 
 دادند تا اینکه ســرانجام روز نهم خرداد مأموران شــهربانی حکم دستگیری و بازداشت 
ایشان را صادر کردند؛ اما پس از دستگیری و بازداشت امام خامنه ای، ایشان در اثر فشار 
مردم آزاد شــدند و پس از آزادی باز هم به سخنرانی  افشاگرانه علیه شاه و نخست وزیر 
وقت »اسداهلل علم« ادامه دادند که بار دیگر هم دستگیر شدند. معظم له پس از بازجویی 
از بیرجند به مشهد منتقل شده و تا ۲5 خرداد در زندان لشکر ۸۸ خراسان وقت به سر 
بردند و پس از آزادی راهی قم شدند. ایشان افزون بر ادامه درس و تحصیل، بحث مبارزه 
را با شدت بیشتری ادامه دادند تا اینکه ایام ماه مبارک رمضان با ماجرای لوایح شش گانه 
همه پرسی مصادف شد؛ لذا امام خامنه ای در حمایت از مواضع امام خمینی)ره( برای تبلیغ 
عازم زاهدان شدند و در مسجد جامع آنجا برنامه سخنرانی انقالبی را به اجرا درآورند که 
این بار هم دســتگیر شده و با هواپیما از زاهدان به زندان قزل قلعه تهران منتقل شدند. 
معظم له چهل روز در این زندان بازداشــت بودند و پس از آزادی در زندان قزل قلعه در 
اولین اقدام به مالقات امام)ره( در قیطریه رفتند؛ آنگاه راهی مشهد شدند. گفتنی است، 
هنگامی که خبر آزادی امام)ره( در بهار 1۳4۳ به ایشان مي رسد، این بار به همراه پدر 
راهی قم به دیدار امام می روند؛ امام خامنه ای با ذکر خاطره ای در این زمینه می فرمایند: 
»امام با پدرم ســوابق جنگی زیادی ]داشت[ از دوران جوانی با ایشان دوست بودند. در 
این دیدار محبت خاصی به من کردند، دست شــان را وقتی بوسیدم مدتی دست من را 

نگه داشته و در دست خودشان فشار دادند.«

راهبرد ایران و عراق در جنگ بر 
پیروزي ســریع تکیه داشت؛ اما انجام 
عملیات رمضان به عراق نشــان داد، 
ایران در دستیابي به پیروزي قاطع در 
جنگ جدي است. ناکامي در عملیات 
رمضان همچنین مشخص کرد، پیروزي 
سریع و آسان بر دشمن، کار ساده اي 
نیســت. نمي توان انتظار داشت روند 
طي شده از عملیات ثامن االئمه تا فتح 
خرمشهر همچنان ادامه یافته و سیر 
پیروزي هاي نظامي به صورت مستمر، 

موازنه قوا به نفع ایران را حفظ کند.
از ســوي دیگــر، معلوم شــد 
طرح ریزي عملیات بزرگ مانند گذشته 
به ســادگي امکان پذیر نیســت و به 
بازنگــري در طرح ریزي هاي رزمایش 
و همچنیــن فراهــم آوردن امکانات، 
تجهیزات و قــواي الزم براي عملیات 

نیاز دارد. 
امــام  شــرایطي،  چنیــن  در 
خمینــي)ره( در توجیــه ورود بــه 
خــاک عراق طي ســخناني در تاریخ 
1۳61/5/16 مي فرمایند: »از اول من 
گفتــه ام که ما به شــرط اینکه پیروز 
بشــویم، در میدان نیامده ایم. ما براي 
اداي یــک وظیفه اســالمي، وجداني 
و ملي وارد شــده ایم در این میدان... 
ما ان شــاءاهلل امیدواریــم که در همه 
ابعــاد این جمهوري، پیروز باشــیم و 
جنگ مان هم ان شــاءاهلل زودتر تمام 
بشــود و شــما و همه مي دانید که ما 
اهل جنگ نیستیم که بخواهیم برویم 
یک کشوري را بگیریم یا کشورگشایي 
بکنیم. ما دنبال این هستیم که دنیا در 
صلح و آرامش باشــد... ما باید با همه 
برادر باشــیم. با همه، همه مسلمین 
برادر باشیم و در مقابل کفار بایستیم 
نه اینکه ما در مقابل مسلمین بایستیم. 
خوب مــا ناچاریــم اآلن، دفاع داریم 
مي کنیــم. ما تاکنون یــک قدم براي 
جنگ برنداشــته ایم. اینها همه دفاع 
اســت. اآلن هم که ما وارد شده ایم در 
خاک عراق، براي دفاع اســت نه براي 
چیز دیگــر. بیایند آنها کارها را انجام 
بدهند، ما فوراً برمي گردیم. بیایند آنها 
چیزهایي را که باید انجام بدهند، انجام 
بدهند ما فوراً برمي گردیم. ما نه بصره را 
مي خواهیم و نه دیگر شهرها را. بصره 

برادر ماست.«
منبع: کتاب روند جنگ ایران وعراق

محققــان دانشــگاه صنعتــي 
امیرکبیر موفق به طراحي ایمپلنت 
دنداني براي بهبود عملکرد ایمپلنت ها 
و یافتن مدلي بهینه براي این اقدام 
شدند. مریم گرامي زاده، مجري طرح 
»مطالعه معیارهاي طراحي ایمپلنت 
دنداني با اســتفاده از مدل ســازي 
اجزای محدود، روش بهینه ســازي و 
تکنیک هاي آزمایشگاهي« و »بهبود 
عملکــرد ایمپلنــت دنداني و یافتن 
یک مدل بهینه و ایده آل براي آن به 
منظور عملکرد بهتر و احتمال شکست 
کمتــر« اظهار داشــت: »با توجه به 
سهم باالي واردات ایمپلنت دنداني و 
نداشتن کیفیت کافي مدل هاي بومي، 
درصدد برآمدیم یــک مدل ایده آل 
طراحي کنیم تا در آینده به ساخت 
این مدل و توســعه تولید داخلي آن 

پرداخته شود.«
بــراي انجام این پروژه افزون بر 
یک مدل موجــود در بازار، دو طرح 
پیشنهادي براي پروژه هاي ایمپلنت 
طراحي و مدل ســازي کردیم که با 
مقایســه این ســه مدل از طریق دو 
روش، یعني شبیه ســازي نرم افزاري 
و تست هاي آزمایشگاهي، یک مدل 
بهینه معرفي شد. در بخش نرم افزاري 
از روش تحلیل اجزای محدود که یک 
روش معتبر مهندسي است، استفاده 
شد و براي آزمایش عملي نیز از روش 

فوتواالستیسیته بهره بردیم.
بدین واسطه نتایج توزیع تنش 
حاصل از دو مدل با هم مقایسه شد 
تا مدل برتر مشخص شود. همچنین 
با کمک نرم افزار، ابعاد هندسي بهینه 
بــراي ایمپلنت برگزیــده به صورت 

دقیق محاسبه شد.
نرم افزاري، ســاخت  بخش  در 
مدل ســه بعدي ایمپلنت ها و انجام 
یک مدل ســازي دقیق و نزدیک به 
واقعیت به دقت و مهارت باالیي داشت 
و انجام تحلیل هاي خستگي به دلیل 
حجم زیاد محاسبات بسیار وقت گیر 
بود؛ در بخش آزمایشــگاهي ساخت 
مدل ها چالــش اصلي بود که باید با 
دقت بســیار باالیي ساخته مي شد. 
مرحله بعــدي این طــرح مي تواند 
ساخت مدل انتخاب شده به صورت 

انبوه و مناسب بازار باشد.

 فرسایشي شدن جنگ

روز سیزدهم آبان که نام آن را در کشور روز ]مبارزه با[ استکبار نهاده اند، به نظر من ـ ضمن اینکه آن نام، نام درستي است ـ روز جوان 
است؛ روز جوان مؤمن، جوان انقالبي، جوان شجاع، جوان دالور، جوان مبتکر، جواني که دست به کاري مي زند که دشمن را از ابتکار و از 

حرکت بازمي دارد. )امام خامنه اي، 1۳۹5/۸/1۲(

 روز جوان 
مؤمن انقالبي

شاعر عصر انقالب
ســلمان هراتي در ســال 1۳۳۸ در روستاي 
مرزدشــت تنکابن مازندران در خانواده اي مذهبي 
متولد شد. درس هاي ابتدایي تا پایان دوران متوسطه 
را در زادگاهــش خواند. ســپس در دانش ســراي 
راهنمایي تحصیلي پذیرفته شــد و پس از دو سال، 
در رشته هنر مدرک فوق دیپلم اخذ کرد. وي پس 
از پایان تحصیالت در یکي از مدارس روستاهاي دور 

لنگرود مشغول تدریس شد.
دوســتي او با سیدحسن حســیني و قیصر 

امین پور زبانزد اســت، سیدحسن حســیني پس از مرگ سلمان یکي از بهترین آثار 
ادبی اش، یعني کتاب »بیدل، سپهري و سبک هندي« را تقدیم او کرد و قیصر امین پور 

هم کلیات او را منتشر کرد.
ســلمان هراتي از شاعران بنام عصر انقالب اســت که زبان و اندیشه و دیدگاه 
نویني در اشــعارش جلوه گر است. شعر ســلمان با تصاویر بدیع از طبیعت و حاالت 
دروني انسان، ارتباط با خدا، ویژگي خاص و لحن مختص به خود را دارد. زبان شعر او 
صمیمي و ساده است؛ او همه صداقت و صمیمیت خود را در قالب شعر هایش ریخته 
است. شعر او در عین ارتباط داشتن تنگاتنگ با طبیعت و راز و نیاز با خدا مضموني 

اجتماعي و پرشور دارد.
خواننده شعرهاي سلمان هراتي، در وهله نخست بیش از هر چیز با ایدئولوژي 
شاعر مواجه مي شود. بیشتر اشعار سلمان، مستقیم یا غیرمستقیم جهان بیني، اعتقادات 
و برداشت هاي اجتماعي و سیاسي او را بازگو می کند. سلمان هراتي شعر را براي اداي 

تعهد اجتماعي و حتي گاه سیاسي خود مي داند.
زبان شعر سلمان هراتي، زبان شعر انقالب است. او را مي توان از تأثیرگذارترین 
شاعران در حوزه زبان این دوره دانست. کمتر خواننده اي است که در ارتباط برقرار کردن 
با شعر سلمان به مشکل بیفتد. در شعر او، کلمات به گونه ای در کنار هم چیده شده اند 
که هیچ یک براي بقیه غریب نیست. سلمان در شعرهاي نو خود ثابت کرده است که 
توانایي بهره گیري از عامیانه ترین لغات را دارد. البته ۲۷ سال سن و 1۰ سال شاعري، 
زمان اندکي براي هراتي بود تا زبان شعر خود را بارور کند و شعرهاي جدید بیافریند.

زنده یاد سلمان هراتي، جزء پانزده شاعر برگزیده بیست سال شعر جنگ است که 
در سال 1۳۷۹ معرفي شد. او یکي از شاعران برجسته و توانا در عرصه انقالب و شعر 
جنگ است که خیلي زود انقالب را درک و آن را در اشعارش منعکس کرد. شعر سلمان، 
سرشــار از عشــق، ایمان و خلوص است که ارزش هاي بي بدیل هویت انساني را نشان 
مي دهد. نگاه هراتي به جهان امروز، نگاهي آمیخته به نکوهش مدرنیته و تمدن غرب و 
سرسپردگي به باورهاي دیني است و این نگاه انتقادي را مي توان در آثار او مشاهده کرد.

ســلمان هراتي در جواني درگذشت و بنابراین آثار بسیاری از او بر جاي نمانده 
است: »آسمان سبز«، »دري به خانه خورشید« و »از این ستاره تا آن ستاره« از جمله 
آثار اوست. سلمان در ۹ آبان 1۳65 در راه مدرسه و در جاده تنکابن به لنگرود بر اثر 
تصادف جان سپرد. پس از مرگش در سال 1۳6۷ دستخط زرین امام خمیني)ره( و 

دیپلم افتخار مجتمع هنر و ادبیات دفاع مقدس به او تعلق یافت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 اکبــر ادراکي/ همان گونه که 
در شماره پیشین اشاره شد، محور همه 
اقدامات انجام شــده در حوزه توســعه 
صنعت هسته اي در دوران پهلوي مبتني 
بر وابستگي و با مدیریت بیگانگان صورت 
مي گرفت؛ به همین دلیل پس از پیروزي 
انقالب اسالمي و خروج شرکت هاي غربي، 
برنامه هاي هســته اي براي مدت طوالني 

متوقف شد.
دکتر حســن غفوري فرد، اســتاد 
فیزیک هسته اي دانشــگاه امیرکبیر در 
این باره مي گوید: »شاه در فاصله سال هاي 
51 تا 55 چندین قرارداد هسته اي براي 
راه انــدازي نیروگاه هاي اتمي منعقد کرد 
و قرار بود تا ســال 65 ما حدود ۲۲ هزار 
مگاوات نیروگاه هســته اي داشته باشیم 
که دو واحد 1۲۰۰ مگاواتي آن در همین 
نیروگاه بوشــهر بود. قرار بود در جاهاي 
مختلف دیگر مثــاًل در دارخوین، اراک، 
تبریز و... در مجموع ۲۰ نیروگاه هسته اي 
داشــته باشیم. وقتي انقالب شد، این دو 
واحدي که در بوشهر بود یکي ۸5 درصد 
پیشرفت داشت و دیگري حدود 65 درصد 
و اگر کار به   همان روند ادامه پیدا مي کرد، 
نیروگاهي که تازه اآلن بعد از 4۰ ســال 
تمام شده، ســال 6۲ به اتمام مي رسید. 
به هر حال شاه در این مسیر چندان کار 
دشــواري در پیش نداشت، چون قبل از 
انقالب کشورهاي خارجي ایران را تشویق 
مي کردند که نیروگاه اتمي داشته باشد.«
بــا پیروزي انقالب ایران در ســال 
1۳5۷، کشورهاي غربي سیاست تحریم 
را علیه ملت ایــران اتخاذ کردند که این 
سیاســت بیش از هر جاي دیگر خود را 
در عرصه توسعه فناوري هسته اي کشور 
نمایان کرد. شرکت آلماني زیمنس، حاضر 
به تکمیل نیروگاه هسته اي بوشهر نشد و 
به جاي آن پیشنهاد تکمیل این طرح با 
رآکتورهایــي را داد که با گاز طبیعي کار 
مي کردند؛ اما ایران با آن مخالفت کرد و از 
آنجایي که در این برهه ایران نمي توانست 
فشار بین المللي چنداني به آلمان غربي 
وارد کند؛ از این رو مشــاجره حقوقي بر 
سر این طرح ناتمام تا سال 1۳6۷ ادامه 
یافت و ایران درخواســت غرامت کرد تا 
اینکه سرانجام شرکت زیمنس با حمایت 
کمیسیون تجارت بین المللي در پاریس، 
از این ماجراي حقوقي پیروز بیرون آمد 

و هیچ غرامتي به ایران پرداخت نشد!
جنگ تحمیلي هشــت ســاله نیز 

سبب تخریب برخي تأسیسات نیمه کاره 
هسته اي شد؛ از این رو فعالیت چشمگیری 
در زمینــه تحقیقــات هســته اي انجام 
نمی شد. در بحبوحه جنگ ایران و عراق 
و کمبود شدید منابع نیرو در کشور، ایران 
با روي آوردن به اسپانیا و ژاپن به دنبال 
تکمیل نیروگاه اتمي بوشهر برآمد که این 
دو کشــور نیز به علت فشارهاي ایاالت 
متحــده آمریکا از ادامه همکاري با ایران 

خودداري کردند.
پــس از پایــان جنــگ تحمیلي، 
دولت ایران برنامه هاي گوناگونی را براي 
دســتیابي به فناوری هســته اي و تولید 
سوخت و انرژي هسته اي در دستور کار 
خود قــرار داد. انعقاد قرارداد میان ایران 
و روســیه به منظور تکمیل و راه اندازي 
نیروگاه اتمي بوشــهر، توسعه و تکمیل 
تأسیســات سوخت هســته اي اصفهان 
و ایجاد تأسیســات غني ســازي اورانیوم 
در نطنــز، از جمله فعالیت هاي ایران در 
راستاي دســتیابي به انرژي هسته اي و 
چرخه ســوخت هســته اي در طي این 

سال ها بود. 
با روي کار آمدن دولت جرج دبلیو 
بوش در ایاالت متحده آمریکا، این کشور 
تالش هاي گسترده اي را برای به تعطیلي 
کشــاندن فعالیت هاي هســته اي ایران 
آغاز کرد و فشارهاي رژیم صهیونیستي 
و برخــي دول اروپایــي از طریق آژانس 
بین المللي انرژي اتمي و ســازمان ملل 
سبب شد سپتامبر سال ۲۰۰۳ میالدي 
پرونده هسته اي ایران در آژانس بین المللي 
انرژي اتمي وضعیت ویژه اي به خود بگیرد.
در پي طرح پرونده ایران در شوراي 
حکام و اولتیماتوم این شورا براي ارسال 

پرونده به شوراي امنیت، »حسن روحاني« 
دبیر وقت شــوراي عالــي امنیت ملي، 
مســئولیت این پرونــده را پذیرفت. در 
ماه هــاي پایاني ســال 1۳۸۲ میالدي 
وزراي خارجه سه کشور اروپایي )انگلیس، 
فرانســه و آلمان( به تهــران آمدند و در 
سعدآباد مقرر شد که ایران فعالیت هاي 
هســته اي اش را معلق و پروتکل الحاقي 

NPT را امضا کند.
بــا امضــای تفاهم نامه هســته اي 

سعدآباد میان ایران و سه کشور اروپایي، 
فعالیت هاي هســته اي ایــران به صورت 
اختیاري از سوي ایران، در جهت رفع سوء 
تفاهمات ایجاد شده میان ایران و آژانس 
بین المللي انرژي اتمــي، به حال تعلیق 
اروپایي  درآمد. سیاست وقت کشي دول 
در راســتاي به تأخیر انداختن دستیابي 
ایران به فناوری هســته اي و اجرا نکردن 
مفــاد همــکاري دول اروپایي در جهت 
توسعه فناوري صلح آمیز هسته اي در ایران 
سبب شد ایران در تابستان 1۳۸4 با فک 
پلمپ مرکز یوسي اف اصفهان، فعالیت هاي 

هسته اي خود را از سر بگیرد.
 1۳۸5 فروردیــن  بیســتم  در 
رئیس  جمهــور دولــت نهــم، محمــود 

احمدي نژاد به طور رسمی خبر دستیابي 
ایــران به فناوری غني ســازي اورانیوم و 
راه اندازي یک زنجیره کامل غني ســازي 
در نطنز را اعالم کرد و این روز با تصویب 
شــوراي  عالي انقالب فرهنگي در تقویم 
رسمي ایران روز ملي »فناوري هسته اي« 
نامگذاري شد. ماجراي پرونده هسته اي 
ایران همچنان مهم ترین موضوع مناقشه 
جمهوري اسالمي و استکبار جهاني است و 
تصویب برجام و پایبند نبودن دولت جدید 
آمریــکا به آن و تهدید به آغاز دور جدید 
تحریم ها مناقشــاتي اســت که در حول 
و حوش برنامه توســعه انرژي هسته اي 

جمهوري اسالمي دنبال می شود.
در طول چهار دهه اخیر، جمهوري 
اسالمي تالش داشته است با اجراي راهبرد 
خودکفایــي براي رفــع نیازهاي خود به 
سرمایه نیروي انساني داخلي تکیه کند. 
برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ایران 
در حوزه هاي گوناگونی دنبال شده است 

که مهم ترین آنها عبارتند از:
1ـ رآکتورهاي هسته اي

هســته اي  رآکتورهــاي  1ـ  1ـ
تحقیقاتي: ایــن دســته از رآکتورهاي 
هســته اي اساســي ترین گام به ســوي 
فعالیت ها و فناوري هســته اي محسوب 
مي شــوند. ایــن رآکتورهــا اولین تبلور 
تحقق فناوري هسته اي به شمار مي روند 
و پایه رشد دیگر فناوري هاي هسته اي و 
غیرهســته اي نظیر آزمون مواد و مراحل 
صنعتــي آنها قرار گرفته انــد. این ارزش 
وقتي عینیت بیشــتري به خود مي گیرد 
که پي مي بریــم تقریباً همه کاربردهاي 
انرژي هسته اي به جز تولید برق، به طور 
مستقیم از رآکتورهاي هسته اي تحقیقاتي 

صادر مي شوند.
۲ـ1ـ رآکتورهاي هســته اي تولید 
نیــرو: از مهم تریــن برنامه هــاي کالن 
جمهــوري اســالمي ایران در توســعه 
هســته اي، تولید برق هســته اي است. 
ســاخت و توســعه نیروگاه هــاي اتمي 
براساس نیاز کشور طبق مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي در سال 1۳۸4 بر مبناي 
تولیــد ۲۰/۰۰۰ مگاوات برق هســته اي 
تا ســال ۲۰۲۰ طراحي شــده اســت. 
راه اندازي نیروگاه اتمي بوشــهر، بارها به 
دلیل فشــارهاي سیاسي آمریکا و برخي 
کشــورهاي غربي به تأخیر افتاد. روسیه، 
تصمیم به حمل ســوخت هســته اي به 
نیروگاه بوشــهر و راه اندازي آن گرفت و 
سرانجام در تاریخ 1۲ شهریورماه 1۳۹۰ 
نیروگاه اتمي بوشهر با بخشي از ظرفیت 
خود و طي مراســمي بــا حضور رئیس 
ســازمان انرژي اتمي کشورمان، رئیس 
روس اتم و وزیر انرژي روســیه به شبکه 

برق سراسري کشور متصل شد.
۲ـ چرخه سوخت هسته اي

برنامه کالن دیگر در توسعه هسته اي 
ایران، خودکفایی در زمینه تولید سوخت 
هسته اي با توجه به تصمیم ساخت انواع 
نیروگاه هــاي اتمي اســت. فعالیت هاي 
چرخه سوخت هسته اي شامل اکتشاف 
و اســتخراج اورانیوم، فرآوري ترکیبات 
اورانیوم و ساخت  اورانیوم، غني ســازي 

مجموعه سوخت می شود.
پروژه ساغند یزد نمود عیني فعالیت 
در زمینه اســتحصال اورانیــوم از منابع 
طبیعي اســت. تأسیسات موجود در این 
کارخانــه، اورانیوم را از عمق ۳5۰ متري 
استخراج کرده و سپس در منطقه اردکان 
یزد پس از اعمال فرایندهاي شــیمیایي 
و فیزیکي بــه کیک زرد تبدیل مي کند. 
 UCF  آنچــه در اصفهان با عنوان پروژه
انجام مي گیرد، تبدیل کیک زرد به هگزا 
فلوراید اورانیوم، اورانیوم فلزي و اکسید 

اورانیوم است.
3ـ توسعه هسته اي در پزشکي، 

صنعت و کشاورزي
جمهوري اســالمي ایران در کنار 
برنامه ریزي عملیاتي براي ایجاد نیروگاه 
و تولید سوخت هسته اي، با ایجاد مراکز 
و آزمایشگاه هاي متعدد تحقیقاتي، تولیدي 
و خدماتي در استفاده صلح آمیز از انرژي 
هســته اي در حوزه هاي گوناگون اهتمام 

کامل ورزیده است.

 مصطفي جوان/ رضاخــان براي تأمین 
هزینــه ارتش نوین، درآمدهاي حکومتي حاصل از 
زمین هاي دولتي و مالیات هاي غیرمســتقیم را در 
اختیار گرفت و به ارتش مدرن به منزله پایه اصلي 
نظــام جدید خود تکیه کــرد. هنگامي که بودجه 
دفاعي سالیانه از سال 1۳۰4 تا 1۳۲۰ بیش از پنج 
برابر شد و قانون ســربازگیري امکان دسترسي به 
جمعیت را افزایش داد، شمار افراد نیروهاي مسلح 
از پنــج دیویزیون ـ که در مجمــوع 4۰ هزار نفر را 
دربرمي گرفت ـ به هجده دیویزیون، یعني 1۲۷ هزار 
نفر رسید. این ارتش با یک نیروي هوایي کوچک، 
یک هنگ مکانیزه، شامل صد تانک و چند کشتي 
جنگي در خلیج فارس تکمیل مي شد. وي همچنین 
در سال 1۳۰۸ بودجه ارتش را به میزان قابل توجهي 
افزایــش داد و آن را به عدد تقریبي 14/5 میلیون 
تومان رساند که در آن زمان رقم حیرت آوري بود.

افــزون بــر این، رضاشــاه به  طــور منظم و 
حساب شده اي سران نظامي را به رژیم خود متصل 
کــرد. وي که در همه مراســم های عمومي لباس 
نظامي می پوشید، ســطح زندگي افسران حرفه اي 
را به ســطحي باالتر از زندگي دیگر کارکنان دولت 
رساند، زمین هاي دولتي را به قیمت ناچیزي به آنان 
فروخت، باشــگاه بزرگي در تهران براي افسران بنا 
کرد و دانش  آموختگان ممتاز دانشکده هاي نظامي را 
به آکادمي نظامي سن سیر فرانسه فرستاد. همکاران 
وفــادارش را که در هنگ قدیمــي قزاق بودند، به 
ریاست هنگ هاي ارتش جدید منصوب کرد، با هر 
نوع نشــاني از خیانت به شدت برخورد کرد و یک 
سیستم فرماندهي سلسله  مراتبي زنجیره اي ایجاد 
کرد که از دفتر نظامي او در دربار به رؤســاي ستاد 

و سپس فرماندهان نواحي مي رسید.
بي عدالتي و نبــود موازنه در پرداخت حقوق 
ارتشــیان نتیجه اقدامات رضاشاه در این حوزه بود. 
وي در زمان سلطنت با افزایش بودجه ارتش و حقوق 
ارتشیان ارشد کاري کرد که این نهاد براي نخستین 
بار از سده هجدهم پشتیبان ساختار قدرت سلطنتي 
شود. حکومت نظامي به او امکان داد افسران وفادار 
را به استانداري برگمارد و واحدهاي ارتش منطقه اي 
و محلــي به وجود آورد و براي طرح هاي عمومي و 
دولتي و همه واحدهاي سازماني دولتي بازرساني از 

ارتش گسیل کند.
از همان آغاز وزارت جنگ رضاشاه، بخش اعظم 
درآمد ملي به نیروهاي مســلح اختصاص یافت. در 
اوایل دهــه 1۳۰۰ حدود 4۰ درصد هزینه بودجه 
کشور صرف ارتش مي شد. میلسپو هنگامي که در 
سال 1۳۰۲ خواســت بودجه سال آینده را تنظیم 
کند، متوجه شد وضع اداره امور مالي ارتش آشفته 
و بي حساب و کتاب است. از زمان سقوط سیدضیا، 

هزینه هاي  کامــل  مدیریت 
نظامي در اختیار وزیر جنگ 
بود که او نیز هیچ گونه نظام 
مالــي ســامان یافته خاصي 
وجود  گزارشي  نه  نداشــت. 
داشت که نشان دهد او چقدر 
پــول از عوایــد ادارات غیر 
نظامي درآمدزا برداشت کرده 
و نه اینکه مشــخص می شد 
این پول هــا را چگونه خرج 
کرده است. در واقع، رضاخان 

پیوسته از رســیدگي به حساب هاي وزارت جنگ 
از سوي میلســپو یا هر شخص دیگری جلوگیري 
مي کرد. در واقع، حســاب جنگ به نوعي حساب 

شخصي رضاخان محسوب مي شد.
خریدهــاي نظامــي ایران در ایــن دوره نیز 
تأمل برانگیز است. تحلیل دقیق خریدهاي نظامي 
ایران در عصر پهلوي اول نشــان  می دهد، حداکثر 
دو میلیون لیره بابت هواپیماهاي جنگي، یک ونیم 
میلیون لیره بــراي ارتش و یک میلیون لیره براي 

نیروي دریایي خرج شده است. از 1۸/41۲/۰۰۰ لیره 
)۹۲/۰6۰/۰۰۰ دالر( که از سال 1۹۲۸ تا 1۹41 به 
خرید تســلیحات از اروپا و آمریکا اختصاص یافت، 
حداکثر چهارونیم میلیون لیره واقعاً به مصرف خرید 
ســالح رسید. از این مبلغ در پایان دوران حکومت 
رضاشــاه فقط 5۰۸ هزار دالر )در حدود 1۰1 هزار 
لیــره( باقي مانده بود. اگر واقعــاً ۹1 میلیون دالر 
صرف خرید سالح مي شد، ایران مي توانست نیروي 
زمینــي و نیــروي هوایي به 
مراتــب بزرگ تر از آن چیزي 
داشته باشد که در سال 1۹41 
داشــت. حتي اگر قیمت هاي 
غلو شده سال 1۹41 را براي 
تســلیحات  پیشــرفته ترین 
آمریکایي در نظر بگیریم )۷۰ 
هزار دالر براي یک هواپیماي 
جنگي، ۲5 هزار دالر براي یک 
تانک و 5 هزار دالر براي یک 
کامیون(، ایران مي توانست به 
طور بالقوه 1۳۰۰ جنگنده ـ بمب افکن آمریکایي یا 
بیش از ۳ هزار و 5۰۰ تانک یا 1۸ هزار کامیون یا هر 
ترکیب مناسبي از آنها را خریداري کند. با وجود این، 
در سال 1۹41 ایران عماًل ۲45 هواپیماي جنگي، 
1۰۰ تانک و حداکثــر 5۰۰ کامیون و تراکتور در 
اختیار داشت. افزون بر این، مهمات ارتش فقط کفاف 
یک یا دو روز جنگ را مي داد. شواهد موجود حاکي 
از آن است که حداقل 1۳ میلیون لیره به حساب هاي 
بانکي رضاشاه سرازیر شــده است. همان گونه که 

مصدق ادعا کرده بود، بخش عمده اي از درآمدهاي 
نفتي ایران به حساب هاي بانکي رضاشاه در اروپا و 

آمریکا سرازیر شده بود.
ارتش ایران در عصر رضاشاه به ظاهر »نوین« 
شده بود؛ اما کماکان کاستي ها و ضعف هاي پیشین 
را داشت و گاهي معایب بیشتري بر آن افزوده شد. 
از آغاز حیــات این ارتش به اصطالح نوین، حقوق 
ارتشــی ها همواره با تأخیر پرداخت مي شد. نظام 
اقتصادي داخلي ارتش همچنان بر اســاس اصول 
سنتي اجرا مي شد و هیچ اقدامي در راستاي اصالح 
سوءاستفاده ها صورت نمي گرفت و فساد و اختالس 
و ســوء مدیریت مالي به شیوه های گوناگون بیداد 
مي کرد. این مشکالت مرسوم و رایج، در اثر مشکالت 
ناشي از به سلطنت رسیدن رضاشاه تشدید شد. از 
اواخر سال 1۳۰4 تا 1۳۰5ش کاهش سریع نظارت 
و کنترل مرکزي بــر امور نظامي رخ داد. بنابراین، 
فرماندهان ایالتي کم وبیش به حال خود رها شدند 
و از آزادي داده شده براي گردآوري هر چه بیشتر 
و سریع تر ثروت استفاده کردند. همچنین، بخشي 
از این ثروت را به منظور خوش خدمتي به رضاشاه 
و حفظ مقام خویش در اختیار شــاه قرار دادند. با 
اینکه میلسپو مبالغي را که در بودجه مملکت براي 
مصارف ارتش مجاز شــناخته شده بود، در اختیار 
وزارت جنــگ قرار مي داد؛ اما مقادیر کمي از وجوه 

مزبور در اختیار نیروها قرار مي گرفت. 
براي نمونه، در طول سال 1۳۰5 ش پرداخت 
حقوق نظامیان روزبه روز با تأخیر بیشتري همراه بود 
و این امر حتي شــامل پرداخت جیره هاي شان نیز 
مي شــد. مقادیر هنگفتي از وجوه نقد به راحتي از 
انظار ناپدید مي شد و هیچ چیز در خزانه نظامي براي 
مخارج واقعي روزانه ارتش باقي نمي ماند. افراد کلیه 
صفوف نظامي به دلیل دریافت نکردن حقوق خود 
حداقل به مدت چهار ماه و حداکثر به مدت پانزده 
ماه و نیز به علت کاهش جیره هاي آنان، ناراضي و 
ناخشــنود بودند. متجاوز از ۲۰۰ نفر از سربازان در 
اعتراض به این بي عدالتي ها و ظلم و ســتم افسران 
ارشد، در مساجد تهران و حومه آن بست نشستند. 
حتي بعضي از افسران از دست افسران ارشدتر خود 
به مساجد پناه بردند تا از زیر بار فشاري که در اثر 

اخاذي به آنان وارد مي شد، رهایي یابند.

هزینه هاي ارتش رضاخاني

تالش براي شکافت هسته اتم
مروري بر روند توسعه فناوری هسته اي جمهوري اسالمي ـ بخش پایاني

ایران  اســالمي  جمهوري 
در کنــار برنامه ریزي عملیاتي 
تولید  و  نیــروگاه  ایجاد  براي 
ســوخت هســته اي، با ایجاد 
متعدد  آزمایشگاه هاي  و  مراکز 
خدماتي  و  تولیدي  تحقیقاتي، 
انرژي  از  در استفاده صلح آمیز 
هسته اي در حوزه هاي گوناگون 

اهتمام کامل ورزیده است

رویش

روایتیاران

درنگ

تاریخحماسه

کارنامه

درآیینهتاریخ

ارتش ایران در عصر رضاشاه به 
ظاهر »نوین« شده بود؛ اما کماکان 
کاســتي ها و ضعف هاي پیشین را 
داشت و گاهي معایب بیشتري بر آن 
افزوده شد. از آغاز حیات این ارتش 
ارتشی ها  نوین، حقوق  به اصطالح 
مي شد.  پرداخت  تأخیر  با  همواره 
فساد و اختالس و سوء مدیریت مالي 
به شیوه های گوناگون بیداد مي کرد



 کبري فرشــچي/ ازدواج 
سرآغاز یک تغییر بزرگ در زندگي 
ماســت. حاال دیگر در زندگي تنها 
نیستید و شریکي دارید که حق دارد 
درباره همه امور زندگي شما اظهار 
نظر کند و دخیل باشد، همان طور 
که شما درباره او چنین حقي دارید. 
دنیاي پــس از ازدواج چند وجهه 
دارد؛  از یک سو شما با دنیایي دونفره 
سر و کار )شما و همسرتان( دارید. 
آهسته آهســته و با آمدن فرزندان 
دنیاي خانوادگي شــما گسترده و 
گسترده تر مي شود. در کنار دنیاي 
خانواده دو یا چند نفره شما، دنیاهاي 
دیگري هم قــرار دارند که اهمیت 
برخي به موازات اهمیت دنیاي اصلي 
زندگي شما، یعني ارتباطات درون 
خانوادگی اســت؛  ارتباط با خانواده 
خود و خانواده همسر از این دست 
ارتباطات است؛ اما در کنار اینها شما 
ارتباطات دیگري را هم باید مدیریت 
کنید و آن ارتباط با دوستان دوران 
مجردي خود و همسرتان است که 
در کنار دوســتان تازه اي که پس از 
ازدواج به جمع دوســتان تان اضافه 
مي شــوند، رفتارها و ساختار خاص 
ارتباطي خود را مي طلبد تا در عین 
حفظ دایره دوســتان و آشــنایان، 
هسته ارتباطات اصلي خانواده، یعني 
شما و همســرتان محکم  و پابرجا 

باقي بماند.
همسر ما باید بهترین دوست و 
همراه ما باشد؛ اما در ازدواج افزون بر 
آنکه با خانواده و آشنایان همسرمان 
باید ارتباط برقرار کنیم، با دوستان 
و همکارانش نیز در ارتباط هستیم 
و باید ایــن ارتباطات را به گونه اي 
مدیریت کرد تا به زندگي مشترک 
آسیبي نرسد و حتي در نهایت این 
ارتباطــات هم بتوانــد در خدمت 
اســتحکام بیشــتر خانواده درآید. 
امــا گاهي ارتباطات آقــا و خانم با 
دوستان دوران مجردي و اصرارشان 
براي ادامه زیســت دوران مجردي 
به شــکل رفتن به سفر یا تفریح با 
از  دوســتان دوران مجردي وقتي 
حدود خودش تجاوز کند، مي تواند 

چالش برانگیز باشد. 

برقراري تعادل در دنیاي 
ارتباطات

دنیاي امــروز دنیاي ارتباطات 
است و شما ناگزیر هستید با دیگران 
ارتبــاط برقرار کنید؛ امــا در عین 
حال ازدواج مسئولیت ها و تعهدات 
تازه اي را براي شــما ایجاد مي کند 
که همــه زندگي از جمله ارتباطات 
شما را تحت تأثیر قرار مي دهد و باید 
دوستي هاي دوران پیش از ازدواج را 
با شرایط تازه و زندگي دوران متأهلي 
خودتان تنظیم کنید. بي تردید این 
مسئله به معناي خداحافظي کامل 
با دوســتان دوران مجردي نیست؛ 
امــا به هر حال تأهل شــما موجب 
مي شود محدودیت هایي براي ارتباط 
با دوستان دوران پیش از ازدواج خود 
داشته باشید و بین ارتباط با دوستان 
دوران مجردي،  خانواده خود و همسر 
و همچنین رضایت همسرتان تعادل 
برقرار کنید تــا مبادا رفت وآمدها با 
دوســتان و خانواده شیریني زندگي 
مشترک شما را تحت تأثیر قرار بدهد. 

صمیمي ترین دوست 
هیچ گاه سعي نکنید همسرتان 
را به طور مطلق از گذشته و زندگي 
خصوصــي اش جدا کنید. هر یک از 
زوجین حق دارند ساعاتي در هفته 
براي خودشــان زنگ تفریح داشته 
باشند و در این زنگ تفریح اوقاتي را با 

دوستان دوران مجردي شان بگذرانند، 
مگر آنکه شما احساس کنید دوستان 
دوران مجردي خودتان یا همسرتان 
افراد مناسبي نیستند که این مسئله 
هم باید با سازوکار خودش حل شود؛ 
اما اگر دوستان دوران مجردي شما 
مشکلي ندارند و افراد قابل اعتمادي 
هســتند، معاشرت شــما با آنها نه 
فقط به زندگي مشترک تان آسیبي 
نمي رساند؛ بلکه مي تواند نوعي زنگ 

تفریح هم به شــمار رود و شــما را 
در زندگي مشترک با نشاط تر کند. 
نکته مهم در این مسئله رعایت حد و 
مرزهاست. از همه مهم تر اینکه زمان 
طالیي زندگي تان را همیشــه براي 
همســرتان کنار بگذارید. رفت وآمد 
با دوســتان مي تواند در زمان هایي 

باشد که همسر شما سر کار است یا 
با توافقي بین شما دو نفر دوره هاي 
زماني مشخصي در هفته یا ماه را هر 
دو به وقت گذراندن با دوســتان تان 
اختصاص دهید؛ اما اگر برای نمونه 
شما و همســرتان تنها در روزهاي 
جمعــه فرصت داریــد در کنار هم 
باشــید، هیچ گاه این فرصت طالیي 
را به دوستان تان اختصاص ندهید؛ 
چراکه در این صورت ممکن اســت 
با نارضایتي همسرتان مواجه شوید. 
همچنیــن اولویت تان براي تفریح و 
خوش گذراني همسر و خانواده باشد، 
نه دوســتان. به هر صورت یک زن 
و شــوهر باید صمیمي ترین دوست 

همدیگر باشند. 

رازدار باشید
نــوع ارتباطي که هــر یک از 
زوجیــن با دوســتان خــود دارند، 
مي تواند در ادامه روند این ارتباطات 
و آسیب زا بودن یا نبودن آن اثرگذار 
باشد. یکي از مهم ترین نکات در این 
بین حفظ رازهاي زندگي زناشویي 
است. هر قدر هم با دوستي صمیمي 
هســتید، هرگز رازها و مشــکالت 
احتمالي خود در زندگي زناشویي را با 
او در میان نگذارید. این مسئله بیشتر 
مبتال به خانم هاست و خانم ها بیشتر 
به دوستان شــان اعتماد مي کنند و 
مســائل خصوصي زندگي شان را با 

آنهــا در میان مي گذارند. در اعتماد 
به دوســتان باید حد و مرزي قائل 
شــد و مسائل زندگي زناشویي شما 
باید خط قرمز این اعتماد باشد. اگر 
با همسرتان مشکلي دارید، به حتم 
دوست شما نمي تواند مشکل شما را 
حل وفصل کند و براي حل مشکالت 
باید به مشــاور مراجعــه کنید. راز 
نگهدار نبودن شما تنها مي تواند به 
رابطه خانوادگي تــان ضربه بزند. بر 
همین اســاس، برخي از همســران 
چندان عالقه اي به ادامه دوستي هاي 
دوران مجردي همسرشــان ندارند 
یا روي یک یا چند دوســت شــما 
حساس هســتند. این حساسیت ها 
نشــانه اي از بي اعتمادي به همسر 
اســت. ریشه این بي اعتمادي گاهي 
به رفتار نادرست شما بازمي گردد و 
گاهي به حساسیت هاي همسرتان، 
اما به هر صــورت باید این رابطه را 
مدیریت کنید و اولویت تان در روابط 
پس از ازدواج با دوســتان به دست 
آوردن رضایت همسرتان باشد. بیشتر 
گفت وگوي  با  ســوء تفاهم ها  مواقع 
مسالمت آمیز قابل حل وفصل است. 

دوستان مشترک
 براي دوران پس از ازدواج

خیلي وقت ها دوســتان پس از 
دوران ازدواج مي تواننــد گزینه هاي 
مناسب تري براي تعامالت اجتماعی 
باشــند. دوستان مشــترک شما و 
همســرتان کــه مي توانیــد اوقات 
فراغت تان را در ارتباط با آنها بگذرانید 
و رفت وآمدهاي خانوادگي داشــته 
باشید، خیلي وقت ها همان دوستان 
قدیمي هر یک از زوجین هستند که 
حاال آنها هم ازدواج کرده اند و زندگي 
جدیدي تشــکیل داده اند و تمایل 
دارند با شــما رفت وآمد خانوادگي 
رفت وآمدها  این گونه  باشند.  داشته 
بیشــتر اوقات هم احســاس خوب 
تعامل با دوستان را در پي دارد و هم 
به واسطه خانوادگي بودن و حضور 
همسران شما در چنین جمع هایي 
حس نامناسب دوري از همدیگر به 
دلیل وقت گذراني با دوســتان را به 

شما یا همسرتان نمي دهد. 

همسر ما باید بهترین دوست 
ازدواج  اما در  باشد؛  و همراه ما 
افزون بر آنکــه باید خانواده و 
ارتباط  همســرمان   آشنایان 
دوســتان  با  باید  کنیم  برقرار 
و همکارانــش نیــز در ارتباط 
باشــیم و باید این ارتباطات را 
به گونــه اي مدیریت کنیم تا به 
زندگي مشترک آسیبي نرسد و 
حتي در نهایت این ارتباطات هم 
بتواند در خدمت استحکام بیشتر 

خانواده درآید

این نوع پرسش ها درباره  معموالً 
نحله هاي کالمــي و فرقه هاي مذهبي 
مطرح مي شود که پس از رحلت پیامبر 
اســالم)ص( پدید آمده اند. برای نمونه، 
مي گویند مذهب اشــعري چگونه و از 
چه زماني پدید آمده اســت؟ در پاسخ 
گفته مي شــود: مذهب اشعري مکتبی 
کالمي اســت که ابوالحســن اشعري 
)۲6۰ـ۳۲4هـــ( در آغــاز قرن چهارم 
آن را پي ریــزي کــرد. در مقابــل آن، 
مذهب معتزله قرار دارد که آن هم یک 
مذهب کالمي است و واصل بن عطا)۸۰ـ 
1۳۰هـ( شاگرد حسن بصري )م11۰هـ( 
آن را بنیان نهاد. در این موارد، مي توان 
براي پیدایش مذهب، تاریخ مشخصي 
تعیین کرد. این گفتــه درباره مذاهب 

فقهي نیز صادق است
. مذهــب حنفــي بــه وســیله 
ابوحنیفــه)۸۰ـ 15۰هـــ( و مذهــب 
محمدبن ادریس  وســیله  به  شــافعي 
شــافعي)15۰ـ ۲۰4هـــ( پدید آمد و 
همچنین دیگر مذاهب فقهي نیز تاریخ 
پیدایش مشخصي دارند؛ اّما تشیع یک 
مذهب کالمي و فقهي نیســت که پس 
از پیدایش اســالم و درگذشت رسول 

خدا)ص( پدید آمده باشد. 
تشیع با اسالم تاریخ یکسان دارد. 
در واقع تشــیع همان اسالمي است که 
پیامبر خدا)ص( آورده و یکي از تعالیم 
آن، استمرار رهبري و امامت به وسیله 
فردي اســت که از جانب خدا تعیین و 
به وسیله پیامبر)ص( معرفي مي شود. 
این اصل اساسي که ضامن بقاي اسالم 
است و هویت تشیع را تشکیل مي دهد، 
در زمان خود رسول خدا)ص( به وسیله 
آن حضرت اعالم شد و گروهي از صحابه 
پیامبــر)ص(، آن را پذیرفتند و پس از 
درگذشــت رســول خدا)ص( بر همان 
پیمان باقي ماندند. اینان پیشــگامان 
تشــیع در عصر رسول خدا)ص( و پس 
از او بودند؛ اّما گروهي دیگر، این اصل را 
نادیده گرفته و رهبري را از آن دیگري 

دانستند. 

شیعه در کلمات رسول خدا)ص(
نامگذاري پیروان علي)ع( به شیعه، 
از زمان خود پیامبر)ص( آغاز شــده و 
روایات فراواني حاکي از آن اســت که 
آن حضرت این نام را بر پیروان علي)ع( 
نهاده اســت. محدثان و مفســران نقل 
مي کنند، آنگاه که آیه »إِنَّ الّذیَن آَمُنوا 
َوَعِملُوا الّصالِحات أُولِئَک ُهْم َخْیُر الَْبِریّه« 
فرود آمد، پیامبــر)ص( رو به حضرت 
علي)ع( کــرد و فرمود: »مقصود از این 
عبارت، تو و شــیعیانت هستند که روز 

قیامت خشنود و پسندیده اید«
در حدیــث دیگر فرمــود: »تو و 
پیروانت مقصود هســتید، وعده من و 
شــما در روز قیامت نــزد حوض کوثر 
است. آنگاه که اّمت ها براي حسابرسي 
به آنجا مي آیند، شما را فرا مي خوانند؛ 
در حالي که نور از چهره و پیشاني شما 

تابان است.«

امامت، همزاد نبّوت
شکي نیســت که مقام امامت با 
مقام نبوت تفاوت دارد. پیامبر گیرندۀ 
وحي و پایه گذار دین اســت؛ در حالي 
که امام نه دریافت کنندۀ وحي اســت و 
نه پایه گذار دین، بلکه وظایفي که رسول 
خدا)ص( در قلمرو بیان احکام و اجراي 
آنها برعهده داشت، پس از وي برعهده 
امام است. امام مرجع بیان احکام و عقاید 
اسالمي و مدیر امور کشور است. با توجه 
به این اصــل و بنا بر روایات، روزي که 
پیامبر)ص( نبوت خود را براي بني هاشم 
بیان کرد، جانشیني و رهبري علي)ع( را 
نیز اعالم کرد و این حاکي از آن است که 
نبوت و امامت همزاد بوده و دارنده هر 
دو منصب از جانب خدا به وسیله وحي 
الهي معین مي شوند. این مسئله در منابع 

تاریخي چنین آمده است:

حدیث عشیره 
پیامبر گرامي)ص( سه سال دعوت 
پنهاني داشت. آنگاه که خدا او را با آیه 
»َوأَنِْذْر َعشیرتََک األَْقَربین« مخاطب قرار 

داد، او بیش از چهل نفر از بستگان خود 
را که همگي از شخصیت هاي بني هاشم 
بودند، براي ضیافت دعوت کرد و پس از 
صرف غذا، سخنان خود را این گونه آغاز 
کرد: »هیچ کس از مردم براي کســان 
خود چیزي بهتر از آنچه من براي شما 
آورده ام، نیاورده اســت. من خیر دنیا و 
آخرت را براي شــما آورده ام، خدایم به 
من فرمان داده که شــما را به توحید و 
یگانگي وي و رسالت خویش دعوت کنم. 
چه کســي از شما مرا در این راه کمک 
مي کند تا برادر و وصي و جانشین من 
در میان شــما باشد؟« آن حضرت این 
جمله را گفــت و اندکي درنگ کرد تا 
ببیند کدام یک از آنان به نداي او پاسخ 
مثبت مي دهند. در آن لحظات، سکوتي 
مطلق و آمیخته با بهت و تحیر بر مجلس 
ســایه گسترده بود و همگي سر به زیر 

افکنده و در فکر فرو رفته بودند.
ناگهــان علي)ع( که ســن او در 
آن روز از 15 ســال تجــاوز نمي کرد، 
سکوت را درهم شکســت و برخاست 
و رو به پیامبــر)ص( کرد و گفت: »اي 
پیامبر خــدا، من تو را در این راه یاري 
مي کنم.« آنگاه دســت خود را به سوي 
پیامبر)ص( دراز کرد تا دســت او را به 

نشــانه پیمان فداکاري بفشارد. در این 
هنگام پیامبر)ص( دستور داد که حضرت 
علي)ع( بنشــیند. بار دیگر پیامبر)ص( 
گفتار خود را تکرار کــرد. باز علي)ع( 
برخاســت و آمادگي خود را اعالم کرد. 
این بار نیز پیامبر )ص( به وي دستور داد 
بنشیند. در مرتبة سوم نیز مانند دفعات 
پیشین، کســي جز علي)ع( برنخاست 
و تنهــا او بود که پشــتیباني خود را از 
اهداف مقدس پیامبر )ص( اعالم کرد. 
پیامبر )ص( در این حال دست خود را 
بر دست علي)ع( زد و جملة تاریخي خود 
را در مجلس بزرگان بني هاشم دربارۀ او 
بیان کرد و فرمود: »هان! اي خویشان و 
بستگان من! علي برادر و وصي و خلیفة 

من در میان شماست.«
این حدیث به روشني تاریخ تشیع 
و همزاد بودن نبوت و امامت را به معنایي 

که یادآور شدیم، بیان مي کند.

حدیث منزلت
حدیث منزلت از احادیث معروفي 
اســت که محّدثان و تاریخ نگاران نقل 
کرده اند و اجمال آن چنین است: آنگاه 
که پیامبر)ص( راهي نبرد با رومیان در 
ســرزمین تبوک شد، علي)ع( را همراه 

خــود نبرد؛ زیــرا وجــود او در مدینه 
براي جلوگیــري از فتنه گري منافقان، 
الزم و ضــروري بود؛ ولي دشــمنان به 
شایعه پردازي دست زدند و گفتند: روابط 
پیامبر)ص( با علي)ع( به تیرگي گراییده، 
لــذا او را به همراه خود نبرده اســت. 
علي)ع( خود را به لشگرگاه اسالم رساند 
و این شایعه را بازگو کرد. پیامبر)ص( در 
پاسخ فرمود: آنان دروغ گفته اند. من تو 
را براي حفظ خانه و خانواده ام جانشین 
خویش ساخته ام. پس بازگرد و جانشین 
من در خانواده مــن و خانواده خودت 
باش. آیا خوش نداري براي من آن گونه 
باشي که هارون براي موسي بود، با یک 
تفاوت که پیامبري پس از من نیست؟ 
این حدیث به روشــني نشان  می دهد، 
علي)ع( همــه صالحیت ها و اختیارات 
هارون)ع( را جز نبوت داشــته اســت. 
یکــي از مناصب هارون، وزارت او براي 
موسي)ع( بوده است، چنانکه مي فرماید: 
»َواْجَعْل لِي َوزیراً من أَْهلِي«؛ هارون را 
که از خاندان من است، وزیر من قرار ده.
اســتثناي نبوت در کالم رسول 
خدا)ص( حاکي از آن اســت که کلیه 
مسئولیت هاي هارون را علي نیز داشت 
و این جانشــیني تنها به جنگ تبوک 

اختصاص نداشــت؛ بلکــه یک ضابطه 
کلي بود که جانشــیني در غزوه تبوک 
یکي از مصادیق آن به شــمار مي آمد و 
اگر مقصود جانشــیني درباره این سفر 
بود، بــه این ضابطه کلي و اســتثناي 

نبوت نیازی نبود.

حدیث غدیر
پیامبر)ص(  غدیــر  حدیــث  در 
فرمودند: »هان اي مردم، نزدیک است 
که مــن دعوت حق را لبیک گویم و از 
میان شما بروم. من مسئولم و شما نیز 
مسئول هستید... هان اي مردم، هر کس 
من موال و رهبر او هستم، علي نیز موال و 
رهبر اوست.« پیامبر)ص( جملة آخر را 
سه بار تکرار کرد و فرمود: »پروردگارا هر 
کس علي را دوست دارد، تو او را دوست 
بدار و هر کس با او دشمني کند تو با او 
دشمن باش. هر کس او را یاري کند، تو 
یاور او باش، و هر کس او را تنها گذارد، 
تو نیز او را تنها گذار. الزم است حاضران 
به غایبان خبر دهند و آنها را از این امر 
آگاه سازند.« هنوز این اجتماع با شکوه 
پایان نیافته بود که فرشــتة وحي فرود 
آمد و پیامبر گرامي)ص( را بشارت داد 
که خداوند امــروز دین خود را تکمیل 
کرد و نعمت خویــش را بر مؤمنان به 

کمال رسانید. 
حدیث غدیــر از  احادیث متواتر 
است. کافي است بدانیم 1۲۰ صحابي، 
آن را از پیامبر)ص( و ۸۹ نفر از تابعان 
آن را نقــل کرده انــد و در مجموع 14 
قرن، ۳6۰ نفر عالم و دانشــمند سّني 
آن را روایــت کرده انــد، و اگر راویان و 
عالمان شیعي را به آنان ضمیمه کنیم، 
خواهیم دید حدیث در باالترین حّد تواتر 

قرار مي گیرد.

شکل گیري تشیع
 در پرتو  سفارش ها

ما به همین احادیث قطعي بسنده 
مي کنیم. این ســفارش ها ســبب شد 
در عصر رســول خدا)ص( گروهي گرد 

حضــرت علي)ع( را بگیرند و به پیروي 
از او مشهور شوند. محقق معروف آقاي 
محمد کردعلي در کتاب »خطط الشام« 
مي نویسد: »در زمان خود پیامبر)ص( 
گروهي از بزرگان صحابه به دوســتي 
و مواالت علي)ع( معروف بودند؛ مانند 
ســلمان فارســي که مي گفــت: ما با 
پیامبر)ص( بیعــت کردیم بر دو اصل: 
خیرخواهــي براي مســلمانان و اقتدا 
به علي بن ابي طالــب)ع( و والیت وي. 
ابوســعید خدري مي گویــد: مردم به 
پنــج چیز دعوت شــدند؛ ولي چهار تا 
را گرفتند و یکي را رها کردند. ســؤال 
شد: آن چهار تا را که گرفتند چیست؟ 
گفت: نمــاز، زکات، روزه ماه رمضان و 
زیــارت خانة خدا. پرســیدند: آن یکي 
که رها کردند کدام است؟ گفت: والیت 
علي بن ابي طالب)ع(. از وي سؤال شد: آیا 
والیت علي همانند آن چهار مورد، الزم 
و واجب است؟ گفت: آری، به سان آنها 
الزم و واجب اســت و از همین افرادند: 
ابوذر غفاري، عمار یاسر، حذیفة ابن یمان، 
ذوالشهادتین خزیمة ابن ثابت، ابوایوب 
انصاري، خالدبن سعید و قیس بن سعدبن 

عباده.«

شیعه در عصر رسالت
ســفارش هاي مؤکد پیامبر)ص( ـ 
کــه نمونه هاي آن را یادآور شــدیم و 
قســمت مهم آن در کتاب هاي حدیث 
و تفســیر وارد شــده است ـ سبب شد 
بذر تشیع در ســرزمین اسالم پاشیده 
شــود و به تدریج رشــد کند. گروهي 
در عصر رســالت، والیت علي را به دل 
بگیرند و به شیعه علي)ع( مشهور شوند 
و با پایمردي همه پیمان خود را با امام 
پس از عصر رسالت نیز حفظ کنند. این 
گروه هســته تشــیع را در صدر اسالم 
تشکیل مي دادند. سپس تشیع در طول 
زمان با توجه به شــناخت هاي صحیح 
از مســئله امامت و جانشیني علي)ع( 
 راه خود را باز کرد و پیوســته گسترش

 یافت.

معارف-زندگی
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 سید حسین خاتمی خوانساری/ 
»اصــالح ذات البین«  به معنای اصالح 
رابطه ها و مســتحکم کردن دوستی ها 
و از میان بردن دشمنی، تفرقه و نفاق 
است؛ در اصطالح قرآنی به معنای آشتی 
دادن مردم و از میان برداشــتن تباهی 
و نادرستی در محیط اجتماعی است. 

پیامبــر گرامی اســالم)ص( در 
اهمیــت آشــتی دادن میــان مردم 
می فرمایند: »آیا شــما را به چیزی با 
فضیلت تــر از نماز و روزه و صدقه آگاه 
نکنم؟ آن چیز اصالح میان مردم است؛ 
زیرا تیره شدن رابطه میان مردم، مهلک 

و دین برانداز است.«
این اصالح میــان دو نفر و دو 
طایفه آنقدر اهمیت دارد که دروغ در 
آن جایز اســت؛ به این ترتیب اگر به 
یکی بگوییم طرف مقابلت خیلی تو را 
دوســت دارد یا او به من گفته نزد تو 
بیایم و... و به طرف مقابل هم همین 
را بگوییم تا گمان آنها نسبت به هم 
اصالح شود، دروغ محسوب نمی شود. 
دروغ در هر جایی بد است و بدترین 
توصیفات را در روایات دارد؛ اّما در دو 
جا دروغ گفتن اشــکال ندارد. پیامبر 
اعظــم)ص( می فرمایند: »هر دروغی 
را می نویســند مگر اینکــه در جهاد 
بوده باشد یا دروغ گفته شود تا میان 
دو نفر اصالح شــود.« همچنین امام 
صادق)ع( می فرمایند: »آشتی دهنده 
دروغگو نیست«. روزی حضرت امام 
صادق)ع( بــه ابن عمار فرمودند: »از 
من به فالن شخص چنین و چنان بگو. 
ابن عمار عرض کرد: هرگاه غیر از آنچه 
فرمودید سخنی دیگر از زبان شما به 
جهت اصالح بگویم رواست؟ فرمود: 
بلی، مصلح دروغگو نمی باشد، امثال 

این سخن ها صلح است نه کذب.«
اصالح ذات البیــن جزء صدقات 
گرامی)ص(  پیامبر  می شود؛  محسوب 
می فرماینــد: »فاضل تریــن صدقات، 
اصالح کردن میان مردمان اســت« و 
حضــرت امام صــادق)ع( می فرمایند: 
»صدقه ای که خدا آن را دوست دارد، 
اصالح کردن میان مردم است«؛ یعنی 
آثــار و برکات صدقه را دارد. اّما مراتب 
اصالح چیست؟ چه کسانی شایسته این 
حرکت هستند؟ آیا می توان منافقان را 

با مؤمنان آشتی داد؟! 

اصالح ذات البین ـ ۱ عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی)رحمه اهلل علیه( می گوید: حدیث ثقلین از احادیث مسلم و قطعی است، از این روایت استفاده می شود که چنانچه قرآن تا قیامت در بین مردم باقی بماند، 
عترت پیغمبر)ص( نیز تا قیامت باقی خواهد ماند؛ یعنی هیچ زمانی از وجود امام و رهبر حقیقی خالی نمی شود. پیغمبر)ص( به وسیله این دو امانت بزرگ همه احتیاجات علمی و دینی مسلمین 

را تأمین کرده و اهل بیتش را مرجع علم و دانش معرفی کرده و اقوال و اعمال شان را معتبر دانسته است... و هیچ مسلمانی حق ندارد از علوم اهل بیت)ع( اعراض کند.

تأمین احتیاجات 
مسلمانان

 دکتر مجید ابهري/ریشه هاي 
دروغگویي در کودکان چیست و چگونه 
باید با این معضل برخورد کنیم تا بتوانیم 
فرزنداني راستگو تربیت کنیم؟ خانواده 
نخســتین مدرســه در آموزش سبک 
زندگي به بچه هاســت. ایمان گرایي و 
عوامل مرتبط با آن در خانواده آموخته 
مي شود و والدین با رفتارهاي خود نقش 
مؤثري در ایجاد و تقویت مباني رفتاري 
در فرزنــدان دارند. براي آنکه فرزنداني 
راســتگو داشته باشــیم، راستگویي به 
عنــوان یک فضیلت اخالقــي باید در 
خانواده مطرح، معرفي و تمرین شــود. 
والدین باید بــه نوعی با فرزندان رفتار 
کنند که آنهــا از بیان حقیقت ترس و 
نگراني نداشــته باشند. گاهي بچه ها از 
ترس تنبیه والدین مجبور مي شوند دروغ 
بگویند، در حالی که باید به فرزندان مان 
فرصت اشــتباه کردن را بدهیم و اگر 
اشتباهي از او سر زد به او زمان بدهیم 
تا حقیقت را بگوید و نه تنها او را تنبیه 
نکنیم؛ بلکه بــرای بیان حقیقت، به او 
امتیاز هم بدهیم. در این صورت است 
که یــک کودک راســتگو وارد جامعه 
مي شود. همچنین باید توجه داشت که 
بچه ها بخش مهمي از رفتارهاي شان را 
از والدین الگــو مي گیرند. وقتي پدر و 
مادري از فرزندان شان مي خواهند که در 
پاسخ به تلفن بگوید پدر یا مادرم منزل 
نیســت، در عمل دارند به وي آموزش 
دروغگویي مي دهنــد و دیگر نباید از 
فرزندشان انتظار داشته باشند راستگو 
باشــد. پدر و مادر هنگام وعده دادن به 
کودکان باید امکانات خود را برررســي 
کنند و وعده اي ندهند که نتوانند به آن 
عمل کنند و از توان مالي یا زماني آنها 
خارج باشد؛ چرا که کودک تصور مي کند 
والدینش به او دروغ گفته اند و این رفتار 
را یاد مي گیرد. دروغگویي پایه هاي اصلي 
بزهکاري و انحرافات رفتاري در جامعه 
اســت. بنابراین والدیــن باید مصداق 
رفتاري »نجات در راستگویي است«  را 
شــعار اصلي خانواده قرار دهند و وفاي 
به عهد و صداقت را به منزله رفتار اصلي 

خانواده مقرر کنند.
»زندگــی« صبح صادق  گروه 
آماده است تا پلی بین شما خوانندگان 
با مشاوران خبره و امین ایجاد کند. 
سؤاالت خود را از طریق سامانه پیامک 

3۰۰۰۹۹۰۰33 برای ما ارسال کنید.

به کودکان وعده ندهید  مهارت گفت وگو برای همسران
صحبت ایمن درباره موضوعات حســاس و 
عمیق تر، سبب ارتقای احساس صمیمیت می شود. 
این احســاس صمیمیت از درک این نکته حاصل 
می شود که می توانید با گفت وگویی صحیح از جانب 
همسرتان پذیرفته شــوید. آن، شرط الزم دوست 
خوب بودن برای همسرتان است. تمرکز بر دوستی 
به این علت است که به شما کمک شود تا بتوانید 
به عنوان دوست با هم گفت وگو کنید و احساسات 
صمیمانه را که ســبب احساس ایمنی می شود، در 
میان بگذارید. در این بخش، درباره موقعیت هایی 

صحبت خواهد شــد که آشــفتگی زیاد یک یا هر دوی شــما ممکن است توانایی تان را برای 
گفت وگوی ســازنده و ایمن درباره موضوعات حســاس مخدوش کند. در این زمان ها، شما به 
شیوه های گفت وگویی نیاز دارید که ضمن آن بتوانید خواسته هایی را که از گفتن شان می ترسید، 
بیان کنید. مهارت های گوینده ـ شنونده مورد آموزش در اینجا می تواند شیوه قدرتمندی برای 
گفت وگو درباره موضوعات تعارض زا و حساس باشد. کتاب »مهارت گفت وگو برای همسران« 
به قلم زهره شــیری، قوانین گفت وگو برای گوینده و شــنونده و الگوهای تخریبگر و راه های 
پیشگیری از تعارض در گفت و گو پیش و پس از ازدواج را بررسی می کند. مبارزه با تفاسیر منفی 
از سخن، پیشگیری از اجتناب و کناره گیری، پیشگیری از بی اعتبار سازی سخن، فواید کاربرد 
مهارت گفت و گو در خانواده، عوامل ارتقابخش گفت و گو بین زوج ها، صراحت، صداقت و مهارت 
شنیدن از دیگر بخش های این کتاب آموزشی است. در بخش دیگری از این کتاب به تفاوت ها 
در اعتقادات، انتظارات، شیوه های زندگی،  زمینه خانوادگی، تفاوت های جنسی و فرهنگی اشاره 
شده و بر تقویت حافظه تأکید شده است. در بخشي از این کتاب چنین مي خوانید: »محمود و 
نسرین زوجی هستند که هر وقت در مورد یکی از مسائل روزشان شروع به صحبت می کنند، 
خواه پول، خواه بچه ها یا کارهای منزل به سرعت به سمت استفاده از یکی از الگوهای تخریبگر 
گفت وگو پیش می روند. آنها هنوز یکدیگر را بسیار دوست دارند، اما نشانه های خطر را تشخیص 
داده و می دانند که الزم است از شیوه های بهتری برای کنارآیی با تعارضات غیر قابل اجتنابی 
که از ازدواج سه ساله شان و پرورش فرزند خردسال و داشتن دو شغل تمام وقت، حاصل شده 
اســت، استفاده کنند. شبیه بسیاری از زوج ها، آنها نیازمند آموختن چگونگی گفت وگوی امن 

بدون جنگ هنگام نگرانی و خشم در مورد مسائل شان هستند.«

نگاهي به روابط با دوستان دوران مجردي پس از ازدواج

همسر من صمیمي ترین دوست من

گفتاری از آیت اهلل جعفر سبحانی

 تشیع از چه زماني پدید آمده است؟

سراج

راهنرفته یارمهربان

دریچه

 پیوند آسمانی
کاربری در صفحه شخصی خود نوشت: 
»سرسفره عقد آروم تو گوشم گفت: می دونی 
من فردا شــهید می شم...؟ خندیدم و گفتم از 
کجا میدونی شــهید می شی؟! نکنه علم غیب 
داری...؟! گفت: آره دیشــب مــادرم حضرت 
زهرا)س( رو تو خواب دیــدم، ازدواجمو بهم 
تبریک گفت... بعدشم بهم وعده شهادت داد... 
بغض کردم و گفتم: پس من چی..؟! می خوای 

تنهام بذاری...؟! »نبود شرط وفا خود روی مرا نبری«، تو که می دونی فردا قراره شهید 
بشی... پس چرا نشستی پای سفره عقد؟ چرا منو به عقد خودت در میاری...؟ دستمو 
فشرد و لبخندی زد و گفت: آخه شنیدم شهید می تونه بستگانشو شفاعت کنه... می خوام 
توی اون دنیا جز شفاعت شــده هام باشی... می خوام مجلس عروسی واقعی رو اونجا 
برات بگیرم... عقدش کرد... سپس به سمت جهاد رفت... بعد از آمدن خبر شهادتش 
دفترچه خاطراتش را پیدا کردن که نوشته بود: »به خدا قسم عقدت نکردم که به تو 
ظلم کنم. اما به من گفته اند شهید می تواند هفتاد نفر از اهلش را مورد شفاعت قرار 

دهد، من هم خواستم رفیق و همراهم باشی در بهشت...«
#شهید مدافع_حرم_هادی _ابراهیمی



بسیج  یعقوبی/  نازنین زهرا   
با فرمان امام خمینی)ره( در 5 آذر 
سال 1358 تشکیل شد. همزمان با 
تشکیل بسیج مستضعفین، خواهران 
بسیجی نیز در بسیج خواهران شروع 
فعالیت ها  ایــن  کردند.  فعالیت  به 
همپای برادران بسیجی ادامه داشت 
و دارد. بســیج خواهران که امروزه 
نام سازمان بســیج جامعه زنان  با 
اقشار  از  یکی  می شــود،  شناخته 
۲۲گانه سازمان بسیج است. 13مرداد 
ماه سال13۹1 هم در سالروز شهادت 
شهیده مریم فرهانیان در تقویم ملی 
ایران روز بسیج جامعه زنان نام گرفته 
و هویت مســتقلی برای این قشر از 
بســیج ذیل هویت ایرانی، انقالبی 
ایجاد کرده است. برای آشنایی بیشتر 
گفت وگویی  سازمان  این  فعالیت  با 
رئیس  اصالنی،  مینو  خانم  با سرکار 
داشتیم  زنان  جامعه  بسیج  سازمان 

که از نظرتان می گذرد.
***

انقالب  تداوم  در  زنان  نقش   *
اسالمی چیست؟

نقش زنان در تداوم انقالب اسالمی 
مبتنی است بر آنچه در پیروزی انقالب 
اســالمی رقم خــورد؛ چرا کــه انقالب 
اســالمی و رهبر کبیر انقالب اســالمی 
احیاگر هویت زن در قرن معاصر هستند 
و در واقــع احیای هویت زن مســلمان 
یکی از پیامدهای بســیار بــا اهمیت و 
سرنوشت ساز برای آینده انقالب اسالمی 
است. وقتی هویت زن به رسمیت شناخته 
می شــود، مادر بودن و جایگاه همسری 
و فعالیت هــای اجتماعــی توأمان برای 
نقش آفرینی زن ترســیم خواهد شد که 
این موضوع می تواند جامعه را به سمت 
صالح پیش ببرد. زن نقش تربیت و مربی 
جامعه را دارد و اگر سازوکار برایش فراهم 
شــود و جامعه به گونه ای پیش برود که 
زنان نقش های خود، به ویژه نقش مادری 
و همســری و تربیت نسل ها را به خوبی 
ایفا کنند، به طور قطعی جامعه ای بانشاط 
توأم با آرامش را رقم می زنند.  زنان برای 
نقش آفرینی در پیروزی انقالب اسالمی 
بســیار زیبا درخشــیدند و حضور پیدا 
کردند. حضــرت امام خمینی)ره( تأکید 
فرمودند اگر زنان نبودند این نهضت پیروز 
نمی شد. وقتی این مبنا شکل می گیرد، به 
طور قطعی برای ادامه راه و تداوم انقالب 
اسالمی تسری دارد. زنان برای پیروزی 
تــا این حد از فرزندان و همسران شــان 
گذشتند و در تداوم آن در دفاع مقدس 
باز همین نقش را ایفا کرده و برای ادامه 
انقالب اســالمی خودشــان را ممحض 

کردند. توانمندی هایی که از نظر فکری 
و بصیرتی برای زنان ایجاد شــد، تداوم 
انقــالب را به دنبال داشــت. وقتی زنان 
در عرصه نویســندگی و تربیت و عرصه 
علم و اندیشــه ورود پیدا کردند، موجب 
تقویت حرکت های انقالب اسالمی شد و 
پیام بسیار مهمی را به جهان عرضه کرد 
که حضور زن مسلمان در صحنه در واقع 

بخشی از انقالب اسالمی است.
رهبر معظــم انقالب در پیامی که 
به کنگره هفت هزار شــهید فرستادند، 
مهندسی و نقشه راه انقالب به دست زنان 
را ترســیم فرمودند. زن مسلمان انقالب 
اسالمی زنی است که عفیف و شریف است 
و خانواده محکم و پایداری دارد و در عین 
حال در متن و مرکز است. زنان در انقالب 
اسالمی نشان دادند بن بست شکن هستند 
و در متن و میدان حضور دارند و عفیفانه 

و شریف این حضور را تعریف کردند. 

* نقش زنان در تربیت نیروهای 
آینده انقالب اسالمی چگونه است؟

حضــرت امام جمله کلیدی درباره 
زنــان فرمودند که از دامــن زن مرد به 
معراج می رود. شــاید فقط به ظاهر این 
جمله توجه کردیم؛ ولی معراج انســان 
کار ساده ای نیست. هفت هزار زن شهید 
در کشــور داریــم که بســیاری از آنان 
این مسیر را خودشــان انتخاب کردند. 
زنان انقالبــی تربیت و موضوع تربیت را 
می شناســند. اینکه این تربیت در مسیر 
الهــی قرار بگیــرد؛ در مســیر پیروزی 
انقالب قرار بگیرد. خودشان به مراحلی 
از معراج می رســند که مردان را تربیت 
کنند. بنابراین زنان مسلمان به این نتیجه 
رسیدند که فرایند تربیت یک شبه اتفاق 
نمی افتد و حتماً بــرای تربیت فرزندان 

حتی پیش از تصمیم به فرزنددار شدن 
برنامه ریزی می کنند، عبادت شان و تقوای 
الهی که پیشه می کنند، لقمه ای که برای 
رشد فرزندشان بهره می برند؛ مرحله به 
مرحله به این مسئله رسیدند برای اینکه 
مردانی تربیت کنند که در میدان جهاد 
و شهادت قدم بگذارند و شجاعانه در راه 

خداوند جان شان را فدا کنند. با این مقوله 
می توانند جهادگرانی را تربیت کنند که 
در صحنه های خدمت رســانی به مردم و 
کمک به جبهه های گوناگون مؤثر باشند. 

* از دیدگاه شما نقش زنان در 
رفع آسیب های اجتماعی چیست؟

وظیفــه زنان نخســت شــناخت 
آسیب های اجتماعی اســت. زنان برای 
اینکه فرزندان شــان گرفتار آسیب های 
اجتماعی نشــوند، نیازمنــد توانمندی 
اجتماعی هستند و خودشان باید آسیب ها 
را خوب بشناســند و مسیر فرزندان شان 
را بــه گونه ای رقم بزنند کــه در ورطه 
این آســیب ها قرار نگیرند و اگر مادری 
اذعان داشــته باشد که اعتیاد در کمین 
فرزندش است، کمک می کند فرزندش 
در این مسیر قرار نگیرد و او را از خطری 
بــه نام اعتیــاد بازمــی دارد. اگر آگاهی 

داشته باشــد چه عواملی سبب می شود 
فرزندان دچار آســیب شوند، آن عوامل 
را شناســایی و پیشگیری می کند یا اگر 
فرزندش دچار معضل خطرناک شــد، با 
آگاهی و بصیرت می داند چگونه همسر و 
فرزند را از این ورطه نجات دهد. بخشی 
از شــناخت به مادر و زن برمی گردد؛ اما 
بخشی را هم جامعه وظیفه دارد که او را 
توانمند کند. همه زنان توانایی شناخت و 
مقابله با آسیب را ندارند، جامعه باید این 
توانمندســازی را ایجاد کند؛ برای نمونه 
انجمن اولیا و مربیان مدرسه وظیفه دارد 
بخشی از این توانمندسازی را برای خانم ها 
ایجاد کند تا بتوانند از آســیب هایی که 
فرزندان شان را تهدید می کند، پیشگیری 
کنند. بخشــی از این رســالت بر عهده 
صداوسیما و رسانه هاست که زنان را برای 
پیشگیری از آسیب ها توانمند کنند. ما هم 
بخشی از این مسئولیت را بر عهده داریم.

* فعالیت بســیج جامعه زنان 
در این حوزه ها و برنامه های مهمی 
که برای سال جاری و آینده سازمان 

دارید، چیست؟
تالش مان این است که همه بانوان 
و دختــران جوان جامعــه فرصت پیدا 
کنند استعدادها و توان شان را در خدمت 
پیشرفت کشــور قرار بدهند که در این 
زمینه هزاران حلقه صالحین و بصیرتی 
تشکیل شد. پایگاه های علمی در پایگاه 
مقاومت بسیج خواهران تشکیل دادیم 
تا آنها که اســتعدادهای خاصی دارند، 
بتوانند در این پایگاه علمی اســتعدادها 
را بــارور کنند و اســتعدادهای علمی و 
اندیشه ای در سطح جامعه داشته باشند. 
کارگاه هــای مهارت آموزی در ســطح 
برنامه ریزی  بیست هزار پایگاه مقاومت 

کردیــم و مهارت های دخترانه و مادرانه 
را آمــوزش می دهیــم. صدهــا کارگاه 
مشــاوره ای برای کمک به خانواده ها در 
تربیت فرزندان شــان برنامه ریزی و اجرا 
کردیم. ســال گذشــته یک هزار گروه 
جهادی مشاوره برای کمک به خانواده ها 
به نقاط گوناگون فرستادیم. همین طور 
برپایی ســه هزار مهد قرآنی در مساجد 
که بســیار مورد توجــه خانواده ها قرار 
گرفتــه و خانواده ها فرزندان شــان را با 
اطمینــان خاطــر در مهدهــای قرآنی 
بسیج می سپارند تا در جهت شکوفایی 
اســتعداد آنها و تربیت قرآنی شان قدم 
برداشته شــود. در حال حاضر، بیش از 
ســه هزار مربی آموزش دیده مهدهای 
قرآنی داریم. کنگــره عظیم هفت هزار 
زن شــهید کشــور را برگزار کردیم. از 
ســال 1۳۹1 نیز هر ســال در استان ها 
یادواره های شــهدای زن استانی برگزار 
می کنیم کــه قصدمان معرفی الگوهای 
بی نظیر زن مانند شهیده کرجو، افضل و 
فرهانیان و هزاران شهیدی است که در 
مسیر انقالب اسالمی یا به دست منافقین 
ترور یا در دفاع مقدس شهید شدند؛ اینها 
برای دختران امروز ما الگوهای بی نظیری 
هســتند.  کالس های قرآن و تفسیر در 
کلیه پایگاه ها برپا می شود. کمک به اعزام 
دختــران دانش آموز به اردوهای راهیان 
نور از فعالیت هایی است که بسیار تأثیر 
دارد. آشــنایی دختران امروز و مادران 
فردا با اتفاقات دفاع مقدس آنها را مادران 

مستحکمی بارمی آورد. 

* در حــوزه رســانه  چــه 
فعالیت هایی دارید؟

در طول سه ســال گذشته، بیش 
از هشــت هزار دقیقه فیلم مســتند و 
نماهنگ و حتی تله فیلم تلویزیونی تولید 
شــده است که بارها از شبکه های سیما 
پخش شد. اینها بسیار تأثیرگذار است. 
همچنیــن نرم افزار زن و دفاع مقدس را 
تولید کردیم که همه وجوه و نقش هایی 
که زنان در جبهه های گوناگون داشتند، 
طــی دو نرم افزار جمــع آوری و تقدیم 
عالقه مندان و پژوهشگران شد. چندین 
نرم افزار در موضوع حجاب و عفاف تولید 
شده است که مورد استقبال رده ها قرار 
گرفت. نمایشــگاه های گوناگون درباره 
حجــاب و عفاف داریــم. تالش مان این 
است که از طریق تولیدات به روز در قالب 
نرم افزار و فیلم و سریال و مستند اقدام 
به توانمندسازی جوانان دختر در مقابله 
با آسیب های اجتماعی، ترویج فرهنگ 
عفــاف و حجاب و بحــث مهارت های 

زندگی کنیم.
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۱۱ فضای مجازی و نیروهای انقالب

     

مادر و خواهر شهید مدافع حرم سعید مسلمی

می گفت مرگ حق است، پس چه بهتر با شهادت از دنیا بروم
 زینب محمودی / شهید سعید مسلمی یکی 
از مدافعان اراکی حرم حضرت زینب)س( بود که ۹ 
آبان 1۳۹4 در سوریه به درجه رفیع شهادت رسید.

بانو باجالن، مادر شــهید می گوید: »من شش 
فرزند دارم که پســرم ســعید متولد سال 1۳۷۰ و 
آخرین فرزندم بود. با سن کمش کارهایی می کرد که 
از سنش بیشتر بود. نمازش را اول وقت می خواند. به 
من و پدرش خیلی احترام می گذاشت. سعید به من 

می گفت: همانقدر که خداوند در تقدیرم نوشته، عمر می کنم. پس چه بهتر که با 
شهادت از دنیا بروم و پایان عمرم در دفاع از حریم اهل بیت)ع( باشم و اینجا در 
خیابان و در خانه از دنیا نروم. اگر خدا الیق دانســت و شهید شدم، ناراحت نشو 
و ناراحتی ات برای حضرت زینب)س( و امام حســین)ع( و حضرت علی اصغر)ع( 

باشد و از خدا بخواه هر چه صالح است همان شود.
پســرم وقتی به سوریه اعزام شده بود تا یک ماه به ما زنگ نزد. پس از 5۰ 
روز از ســپاه خبر رســید که آقا سعید در یکی از روستاهای حلب محاصره شده 
است. من سه ماه چشم به راه بودم و به ائمه متوسل می شدم تا اینکه پس از سه 
ماه گفتند آقا سعید را در بیابا ن های حلب پیدا کرده اند که به همراه هم رزمانش 
به شهادت رسیده بود. شهید زهره وند و پسرم در یک روز به شهادت رسیدند.«

زهرا مسلمی، خواهر شهید می گوید: »من از برادرم 1۲ سال بزرگ تر بودم. 
کودکی مان در روســتا گذشت. آقا ســعید در اراک به دنیا آمد و در همان شهر 
بزرگ شــد. از ابتدا به دنبال تهذیب نفس و ورزش بود و بعدها به عضویت سپاه 
پاسداران درآمد. برادرم برای دفاع از اسالم مرز نمی شناخت و می گفت اگر کسی 
صدای مظلومی را بشنود و دفاع نکند، بویی از مسلمانی نبرده است. برادرم باشگاه 
ورزشــی داشــت و مربی کاراته بود. بچه ها و جوان ها را از کوچه و پس کوچه ها 
جمع می کرد و به ورزش سوق می داد. سعید مربی کیوکوشین بود و در مسابقات 

استانی رتبه داشت.
یک بار مادرم گفت تو که سال هاست کار می کنی، چرا پول جمع نمی کنی؟ 
در جواب گفت: همین که بچه ها را از کوچه و خیابان ها جمع کنم و سمت ورزش 
بیاورم، خیلی ثواب دارد. پس از شــهادتش شاگردانش می آمدند و می گفتند آقا 

سعید شهریه ما را جمع می کرد و برای بچه های بی بضاعت لباس می خرید.
در وصیت نامه اش نوشته بود ورزش را برای اسالم انجام دهید. روزی می رسد 
که به ورزشکاران احتیاج می شود. از نحوه شهادت برادرم این طور گفتند که عملیات 
از ظهر شروع شد و تا شب وهابی ها به طرفش خمپاره شلیک می کردند. موقع اذان 
که شــد سعید به فرمانده اش گفت حاجی بیا نمازمان را نوبتی بخوانیم. فرمانده 
گفت به خودم گفتم این جوان ۲4 ساله وسط جنگ فکر نماز است. سعید ۲۰۰ 
متر از هم رزمانش جلوتر بود و همانجا به شهادت رسید. پیکرش در منطقه باقی 
ماند و پس از آزادسازی به ایران آورده شد. کسانی که به خانواده شهدای مدافع 
حرم طعنه می زنند، بدانند آنهایی که آرزو داشتند روز عاشورا باشند، اآلن زمان 
عمل اســت و شیعه امام حســین)ع( با دفاع از حرم حضرت زینب)س( و حریم 

اهل بیت)ع( مشخص می شود.«

آقــا مهدی باکری بــا ترکش از 
ناحیــه کتف مجروح شــده بود. یک 
روز تصمیم گرفت از انبارهای لشــکر 
بازدید کند. مســئول انبار با هشــت 
جوان بســیجی در حال خالی کردن 
کامیــون مهمات بودنــد، آقا مهدی 
را نمی شــناخت. آقا مهــدی به انبار 
که رســید پیرمرد گفت: »جوان چرا 
همین طور ایستادی و ما را نگاه می کنی 
بیا کمک. اومدی جبهه که کار کنی.« 
آقــا مهــدی گفت چشــم و با وجود 
مجروحیت کتفش تا ظهر به آنها کمک 
کرد. بعد که مسئول انبار متوجه شد آقا 
مهدی فرمانده لشکر است، بغض آلود 
آمد و معذرت خواهی کرد که آقا مهدی 

گفت: »من یک بسیجی ام.«

 من یک بسیجی ام

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

امروزه،  علیرضا جاللیان/    
موضوع فضای مجازی در حال همه گیر 
شدن است؛ اما متأسفانه هنوز شناخت 
کافی از این موضوع در کشــور وجود 
ندارد. اینکه فضای مجازی چیســت و 
حدود و ثغور آن چیســت و شامل چه 
اجزایی می شــود و حتی تعریف آن از 
دیدگاه دانش فنــی و علوم ارتباطات 
و...، همه مباحثی پیچیده اســت و به 
شــناخت حداقلی این فضا نیاز دارد. 
همزمان با اهمیت یافتن این فضا و نیز 
تأثیر آن بر آینده زندگی بشر نمی توان 
از این مســئله غافــل ماند که فضای 
مجازی در سرنوشت انقالب اسالمی هم 
تأثیرگذار خواهد بود. بر اساس این، باب 
ورود سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
این موضوع دقیقاً باز است و این نهاد 
برای صیانت از انقالب اسالمی باید در 
این فضا ورود، فعالیت و تأثیر داشــته 
باشــد. امروزه فضای مجازی را بیشتر 
با اینترنت می شناســند؛ در حالی که 
چیزی فراتر از این است. رسانه ها برای 
ماندگاری بــه نوعی خود را در فضای 
اینترنت تعریف کرده اند، شــبکه های 
اجتماعی و پیام رســان ها و دیگر انواع 
این پدیده های نوظهور در بستر این فضا 
تأثیر مســتقیمی در سرنوشت انقالب 
اسالمی دارند. با این اوصاف و درست 
در زمانی که حس می شــود لشکریان 
مجازی دشــمن در حال تاخت و تاز 
به انقالب اســالمی، اسالم و ارزش ها 
هستند، باید اقدامات مقابله ای و حتی 
تهاجمی علیه آنها داشت. یک مطالعه 
عادی در این فضا به راحتی می تواند این 
را بــه ما اثبات کند که فضای مجازی 
وسیله ای مهم در اختیار دشمن است 
که اتفاقاً تحت مدیریت ســازمان های 
نظامی دشــمن قــرار دارد؛ از این رو 
ایجاد ارتشی ســازمان یافته در فضای 
مجازی متشکل از جوانان و متخصصان 
شاخه های گوناگون فعال در این فضا 
تحت مدیریت مجموعه سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی یک ضــرورت فوری 
و انقالبی اســت. اگرچــه امروزه، عده 
بی شماری از جوانان مؤمن و انقالبی در 
این عرصه حضور دارند؛ اما این حضور 
مانند همان حضور نیروهای مردمی در 
روزهــای اولیه تهاجم رژیم بعث عراق 
به ایران اســت؛ یعنی سازمان یافته و 
تشکیالتی نیست و بعضاً فردی یا گاهی 
به شــکل هســته ای بوده و اثرگذاری 
مطلوب را ندارد. از سویی، در این فضا 
دشمن توانسته است تسلط خوبی روی 
جمع آوری اطالعات کشور و تحلیل آن 
با استفاده از پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی غیر بومی و کسب بیگ دیتاها 
و تأثیرگذاری روی افکار عمومی داشته 
باشد. شبکه ملی اطالعات هم به منزله 
مطالبــه رهبر معظــم انقالب در یک 
دهه اخیر هنوز محقق نشــده و کشور 
از این محل دچار لطمات جدی شده 
اســت. بر اساس این، »کار تشکیالتی 
و سازماندهی شده به دست نیروهای 
انقالب در قالب یک ارتش منسجم«، 
»مقابله با نشت اطالعات کشور از طریق 
اجتماعی  شــبکه های  و  پیام رسان ها 
خارجــی و ایجاد اخــالل در مدیریت 
دشــمن بر افــکار عمومی و توســعه 
زیرســاخت ها برای حضــور پررنگ تر 
نرم افزارهــای داخلی در این حوزه« و 
»کمک به تحقق هر چه سریع تر شبکه 
ملی اطالعات و مطالبه آن از مسئوالن 
ذی ربط« ســه وظیفه مهمی است که 
هر یک از بسیجیان و پاسداران انقالب 
اسالمی به شکل فردی و سازمانی و با 
ســازوکار الزم باید آن را از مسئوالن 
مطالبــه کنند. البته این یک مســیر 
دانش پایه و متکی به خالقیت است که 
در این مسیر باید نخبگان انقالبی سعی 
خود را به برآورده کردن نیازهای انقالب 
اسالمی و حضور قوی تر در عرصه های 
جدیدی که در این فضا ایجاد می شود، 

معطوف کنند. ان شاءاهلل
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در آستانه یکی از تاریخ سازترین حماسه های انقالب اسالمی در گذر از 4۰ 
سالگی انقالب اسالمی، موضوع هم اندیشی پیامکی تریبون این شماره را به چرایی 
پرشورتر برگزار شدن حماسه 1۳ آبان در کشور اختصاص دادیم که نظرات شما 

همراهان گرامی در ادامه در یک جمع بندی ارائه می شود.
پاسخ دندان شکن

پاسخ کوبنده و دندان شکن به یاوه گویی های آمریکایی ها و اقدامات براندازانه آنها 
موضوعی بود که عده بسیاری از همراهان گرامی از جمله؛ »لطفی« از کرج، »فرامرز 
الیاســی« از سنقر، »مهدی پورپیرعلی« از نجف آباد، »حامد شفیعیون« از اصفهان، 
»علی مجیدی« از آذرشــهر، »امید مالزاده« از پیرانشهر، »موسی الرضا حیدری« از 
مشهد، »سیداکبر ایمانی« از چرام، »محمد فرهنگیان« و »شیرزاد صحرایی« از صحنه، 
»محمدحسین وفاپور« از قزوین، »فریدونی«، »زهرا کریم زاده« از زرین شهر، »فرشته 
رسولی« از همدان، »جواد صیفیان« از کرج، »وحید احمدی« از زنجان، »شاهچراغ« 
از دامغان، »مریم وفایی« از زرین شــهر، »فرخی« از قرچک، »حســن محمدی« از 

کرمانشاه و »کاظم پیری« از آبدانان نظراتی مشابه آن ارائه دادند.
حمایت از سیاست های ضد استکباری انقالب اسالمی

حمایت از سیاست های ضد استکباری انقالب اسالمی هم موضوعی بود که 
»فردین یاوری« و »عباسعلی خسروی« از کرمانشاه مطرح کردند.

همزمانی با آغاز تحریم های جدید آمریکا
همزمان شــدن تحریم های آمریکا و این روز از سوی خود آمریکایی ها برای 
این بوده که ملت ایران را تسلیم کنند تا به صحنه نیایند؛ لذا باید حتماً شرکت 
کنیم. این نظری بود که همراهان گرامی؛ »حسین کوشکی« از صفاشهر، »محمد 
بانشــی« از شیراز، »محسن کوشــکی« از خرم بید، »عباس سعیدی« از خواف، 
»مهدی عیوضی« و »رحیمیان« از شــهرکرد، »مهرداد موسی عرب« از اصفهان، 
»علی محمد دست فشان« و »محسن پیرامون« از قشم مطرح کردند و »هاشمی« 
معتقد است که چون روز آغاز تحریم های آمریکا و آخرین تیر موجود در چله کمان 

آمریکایی ها برای تسلیم ملت ایران است باید آنها را شکست داد. 
چهل سالگی انقالب

به این دلیل که امسال این انقالب به4۰ سالگی می رسد، بزرگداشت سالگرد انقالب 
دوم مهم است. این نظر »سلمان اعتمادفر« از آران و بیدگل و »خدیجه ساریخانی« است.

خنثی کردن تحریم ها
»سیدمحمد خدایی« از اردکان معتقد است که این راه پیمایی در خنثی کردن 
تحریم ها اثر مســتقیم دارد. »صغری عباسقلی پور« آن را مبارزه جدی با آمریکا 
می داند و »عاطفه کوشکی« از خرم بید لبیک به امر رهبری را مهم دانسته است.

مهم ترین راه مقابله با تهدیدات
مهم ترین راه مقابله با تهدیدات دشــمنان همین راه پیمایی است. این نظر 

»محمدزارعی برآبادی« از خواف و »محمدرضا زاهد« از بیرجند است.
تحریم های آمریکا اثری ندارد

1۳ آبان روز اعالم بی اثر بودن تحریم های کمرشــکن آمریکاست. این نظر 
»منصوره بخشی« از مشــهد، »عبداهلل کیا« از نوشهر و »احمد محمدی فرد« از 
آبیک است. »علی اصغر رعیتی« از تهران نیز معتقد است که دشمن بیش از هر 
زمان دیگر شمشیر را از رو بسته و »عادل شکوری« از ارومیه راه پیمایی 1۳ آبان 
را تکرار شعار »هیهات من الذله« امام حسین)ع( می داند و »ولی زاده« از ارومیه 
نظری مشــابه دارد. »علیرضا صبحانی نسب« از بوشــهر آن را تبلور پایبندی به 
آرمان های امام)ره( و انقالب می داند. »حسینی نسب« از فارس هم گرفتن حالت 

هجومی مقابل دشمن را دستور قرآن می داند.
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از خواف
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مهم ترین راهکار برای تبیین و ترویج نظریه مقاومت در جهان چیست؟

سرلشکر غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( طی پیامی از عملکرد رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرماندهان سپاه های 
اســتانی و مســئوالن امر و آحاد بســیجیان در اجرای رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول اهلل)ص( ۲ تقدیر کرد و گفت: این رزمایش 

بحمداهلل از ویژگی های برجسته و قابل تقدیر برخوردار بوده است.

ویژگی های 
برجسته رزمایش

 روایتی از »چشم های آسمانی«
مجموعه کتاب های تاریخ شــفاهی که نشــر »خط شــکنان« منتشر 
می کند، به نحوی تاریخ نگاری جنگ تحمیلی هشــت ساله است. هر یک از 
این کتاب ها مصاحبه با یکی از رزمندگان و ایثارگرانی است که بخش مهمی 
از خاطرات دفاع مقدس را در سینه دارند. »چشم های آسمانی« نیز در ادامه 
نشــر کتاب های تاریخ شفاهی دفاع مقدس تدوین و منتشر شده است. این 
کتاب که به کوشش »محمد معینی« به نگارش درآمده است، زندگی »جواد 

کمالی اردکانی«، سرهنگ بازنشسته و مسئول واحد اطالعات عملیات تیپ مستغل الغدیر یزد را روایت می کند. 
چنانکه در مقدمه کتاب آمده است، »چشم های آسمانی« حاصل مصاحبه ای است که نزدیک به یک سال زمان 
برده اســت. همچنین این کتاب فقط مربوط به کارنامه یک رزمنده و عملکرد یک واحد نظامی نیســت، بلکه 
حاوی جزئیات فراوانی از هشت سال مقاومت و ایثارگری رزمندگان است. در قسمتی از کتاب می خوانیم: »برادر 
عباســی زاده همیشــه می گفت: اطالعات، چشم یگان است؛ یگانی که اطالعات نداشته باشد، مثل انسانی است 
که چشم نداشته باشد! بنابراین هدایت و راهنمایی تمام نیروها به عهده اطالعات بود. شب عملیات اولین نفری 
که باید به سمت دشمن برود، نیروهای اطالعاتی بودند. وظیفه  نیروهای اطالعات در شب عملیات این بود که 
گردان را از میدان مین عبور بدهند تا با دشمن درگیر بشوند. با دشمن که درگیر می شدند، نیروهای اطالعات 
موظف بودند برگردند و برای مأموریت های بعدی آماده باشــند. چون نیرو کم بود و باید نیروهای دیگر را هم 
هدایت می کردند، برادر عاصی زاده می گفت: حق ندارید بمانید و تا صبح در کنار نیروهای گردان بجنگید. چند 
نفر هم در کنار فرماندهی تیپ بودند که پیغام ها را رد و بدل می کردند.«»چشــم های آســمانی، خاطرات جواد 
کمالی اردکانی« در ۳۹۷ صفحه مصور به کوشش »محمد معینی« تدوین شده و انتشارات »خط شکنان« وابسته 

به »اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یزد« آن را در دو هزار نسخه منتشر کرده است.

همســرم به خواستگاری من آمد، انقالب هنوز پیروز نشده بود 
که شهید گفت: »من تا زمانی که اسالم نیاز داشته باشد، در خدمت 
اسالمم. می دانم این راه، سختی زیاد دارد؛ ولی از شما می خواهم در 
این سختی ها با من همراه باشید.« آنقدر به جبهه عالقه داشت که نه 
تنها خودش می رفت، دیگر دوستانش در آتش نشانی را نیز به این کار 
ترغیب می کرد و همه فکر و ذکرش همین بود که در جبهه باشد. به 

دوستانش در آتش نشانی می گفت: »سالی حداقل سه بار به جبهه بروید تا بیمه شوید« و خودش 
مرتب در جبهه حضور داشــت. در آخرین نامه ای که برایش نوشــته و درد دل کرده بودم، خیلی 
مفصل از دلتنگی، تنهایی و دوری برایش نوشتم. وی یک جمله برای من نوشته بود: »هر وقت برایم 
دلتنگ شدی، موقع اذان صبح به آسمان نگاه کن، من هم هر جا باشم آسمان را نگاه می کنم.« هنوز 
هم همین کار را انجام می دهم، اما فرقش این است که همسرم آسمانی شده و من زمینی هستم.
به نقل از »معصومه سلطانی« همسر شهید »محمدصالح قاسم لو« 
محمدصالح تیر ماه ســال 1۳۳۷ در ساوه به دنیا آمد. در خانواده ای مؤمن، مذهبی و با اخالق 
رشد و تربیت یافت. پدر و مادر خود را در سن کودکی از دست داد و تحت قیمومیت برادر بزرگش 
تربیت شد. از دوران نوجوانی به نهضت امام خمینی)ره( و اندیشه های ایشان عشق می ورزید. دوران 
سربازی را در لشکر ۷۷ خراسان در تربت حیدریه گذراند. پس از مدتی در آتش نشانی استخدام شد. 
همزمان با کار در ســازمان آتش نشانی تا پیروزی انقالب، در فعالیت های انقالبی حضور داشت. سال 
1۳56 ازدواج کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی روزهای ابتدایی جنگ به جبهه رفت. این حضور 
ادامه داشت تا اینکه ۲6 اردیبهشت سال 1۳6۷ در ارتفاعات شیخ محمد غرب کشور به شهادت رسید.

 جبهه بروید تا بیمه شوید

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان در گفت وگو با صبح صادق

سه هزار مهد قرآن برای تربیت نسل فردای انقالب فعالیت می کنند

یادداشت

نقطهسرخط

قبیلهعشقگلیازباغ

پاسدارانخورشید

تریبون

انقالب  تــداوم  در  زنان  نقش 
اسالمی مبتنی اســت بر آنچه در 
پیروزی انقالب اسالمی رقم خورد؛ 
چرا که انقالب اسالمی و رهبر کبیر 
انقالب اسالمی احیاگر هویت زن در 
قرن معاصر هستند و در واقع احیای 
هویت زن مسلمان یکی از پیامدهای 
بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز برای 

آینده انقالب اسالمی است

 منا اورعی/  در آســتانه ســال تحصیلی 
1۳۹۸ - 1۳۹۷مؤسســه خیریه حضرت رقیه)س( 
با همکاری قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( ۸۰ هزار بسته نوشت افزار کاماًل ایرانی 
شــامل ۲۹ قلم، از جمله مداد، خــودکار، تراش، 
پاک کن، دفتر، ظرف غذا، جامدادی، لیوان، کتاب، 
کوله پشتی و... را در دو مقطع دبستان و دبیرستان 

در ۲۳ استان محروم کشور توزیع کرده است.
کار سخت برای امسال

حســین صمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه 
حضرت رقیه)س( درباره هدف فعالیت این مؤسسه 
می گوید: »این »مؤسسه چند سالی است با مشارکت 

این دو نهاد مقدس اقدام به تهیه نوشت افزار می کند. 
امسال با توجه به افزایش قیمت ها و کمبود اجناس 
مورد نیاز کار اندکی سخت تر شده بود؛ اما به لطف 
خداونــد و دعای خیر مردم عزیز و خیرین محترم 
اقالم مورد نیاز خریداری شد و زنان سرپرست خانوار 
که به همت مؤسســه در محل انبار گرد هم آمده 
بودند، بسته بندی کردند و اغلب به 14 استان محروم 
کم برخوردار کشور از جمله استان های سیستان و 
بلوچستان، خوزســتان، خراسان، آذربایجان غربی 
و شــرقی و برخی دیگر از مناطق محروم کشــور 

ارسال شد.«
وی در ادامــه افزود: »این مؤسســه با جلب 
اعتماد دو نهــاد خدمتگزار و مقدس، کمیته امداد 

امام خمینی)ره( و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
هم افزایی مالی و معنوی این دو نهاد خدوم توانسته 
است گام مهمی در رفع محرومیت و فقرزدایی در 
کشور بردارد تا نگاه هیچ کودکی نگران و مضطرب 

نماند.«
دو و نیم میلیارد تومان مشارکت سپاه

وی بــا اشــاره به ســهم ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی در این فعالیــت، گفت: »قرارگاه 
محرومیت زدایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در بخشــی از خدمات خود برای رفع فقر از کشور 
برای تهیه این بسته های نوشت افزار حدود دو و نیم 
میلیارد تومان مشارکت کرده است و سردار حزنی، 
دبیر قــرارگاه محرومیت زدایی ســپاه با همراهی 

صادقانه خود کمک بزرگی برای به سرانجام رساندن 
این طرح به مؤسسه خیریه داشته است.« 
همکاری های معاونت آماد سپاه

صمدیان با اشــاره به دیگر تســهیالتی که از 
سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به اجرای این 
طرح اختصاص داده شده، گفت: »هزینه حمل ونقل 
و ارســال این بسته ها چه مربوط به کمیته امداد و 
چه مربوط به قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به 14 
استان محروم و دیگر مناطق کشور از سوی معاونت 
آماد و پشــتیبانی سپاه پاسداران تقبل شده که در 
این راستا باید از همکاری های سردار نوروزی، معاون 
آماد و پشــتیبانی ســپاه کمال تشکر و قدردانی را 

داشته باشیم.«

 با همکاری مؤسسه خیریه حضرت رقیه)س( و سپاه پاسداران انجام شد

توزیع 8۰ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان محروم 
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 هم قدم کوی حبیب
چه خوب است که تو باشی و جاده 

باشد و یاد حبیب
و همه این جاده با تو از یار بگوید

زمین بوسه بزند بر قدم هایت
و آســمان ســتاره بپاشــد جلوی 

گام هایت
و تو نجوا کنی و نجوا کنی و نجوا...

نمی دانم که این پای جسم بود که 
می بُرد یا پای دل

الهی که طعم این راه را چشیده باشی!
که اگر نه؛ خدا قسمتت کند

اما... وقتی که برگشتی
تو می مانی و یک دنیا دلتنگی

و می خواهی بازگردی
تا برای همیشه بمانی در حرم حبیب
خاطرت جمع! مرغ دلت که پر گرفت 

به سوی حرم امن حسین)ع(
دیگر باز نمی گردد؛
َجلد حرم می شود

یا صاحب الزمان)عج(!
یقیــن دارم که تمام طول مســیر 

پیاده روی را
هم قدم زائران کوی دوست بودی

و شــنیدی همه عــرض نیازهای 
عاشقانه شان را

و دست به دعا برداشتی...
الهی کــه رهاورد این ســفر ظهور 

تو باشد!
 الهی که...

تا رؤیت رعنای قامتت
»السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین«

 احمــد عراقی/ به تازگی 
فیلمی به اصطالح کمدی با عنوان 
»لس آنجلس ـ تهران« در سینماهای 
کشور به نمایش درآمده که در نوع 
خود عجیب اســت. به گونه ای که 
انتظــار هر نوع ســاختار و منطق و 
داســتانی از این اثر به ذات اشتباه 
است. حتی هدف اصلی فیلم، یعنی 
خنداندن تماشاگر را هم که بررسی 
کنیــم، می بینیم در آن هم توفیقی 
نداشته! پس هدف فیلمساز از ساخت 

این فیلم چه بوده است؟
همه آدم های این فیلم در یک 
جزیره هستند و هیچ یک نمی توانند 
به تنهایی و حتی با هم فیلم را جلو 
ببرند. وقتی در تیزر فیلم مدام روی 
پرویز پرســتویی تأکید می شود؛ اما 
فیلم جدای از بازیگر، هویت مستقل 
و ســاختار دراماتیک ندارد. ساختار 
دراماتیــک یعنی ایــن فیلم نامه با 
بازیگرانی به جز بازیگران فعلی هم 
امکان ساخت داشته باشد. این فیلم 
آنقدر ضعیف است که حتی نمی توان 
با اغماض آن را جزء ســینمای بدنه 
بدنه  وجود سینمای  دانست. اصوالً 
برای گردش چرخ اقتصادی سینما 
الزم اســت؛ اما این فیلم با آنکه در 
هفتــه اول فروش خوبی داشــت؛ 
تماشــاگران را از خــود دلزده کرد. 
وقتی فیلم یک هارمونی ندارد، باید 
یک جریان حرکتی صحیح داشــته 
باشد، وقتی اینها را ندارد، باید یک 
نقطه اتکا و پیش برنده داشته باشد، 
وقتی یک اثر هیچ یک از این مؤلفه ها 
را ندارد، باید گفت آن اثر اصالً فیلم 

نیست!  
حتــی نمی توان خیلــی وارد 
محتوای فیلم شد؛ چون اساساً چیزی 
به نام محتوا به شکل قابل قبولی در 
آن وجود ندارد. وقتی سایه اسپانسرها 
در فیلم آنقدر پررنگ است که دست 
کارگردان را بسته و به جای آن دست 
تهیه کننده را باز گذاشته، نمی توان 

انتظار دیگری از فیلم ساز داشت. 
تینا پاکــروان، کارگردان فیلم 
معتقد است، این فیلم کمدی نیست 
و فانتزی اســت و مختصات فانتزی 
متفاوت از درام است. ما هم معتقد 
هستیم کمدی و فانتزی جدای از هم 
هستند؛ اما به واقع فانتزی هم برای 
خود قاعده و قانون دارد. نمی شــود 
یک جای فیلم از کمدی وام گرفت، 
یک جا از رئال و مســتند، یک جا 
از فانتزی، یــک جا از آثار بازیگران 
و یک جــا از موقعیت کمدی دیگر 
آثار ســینمایی. این فیلم به قدری 
حفره و پالن و سکانس بی ربط دارد 
کــه به هیچ وجه نمی توان آنها را به 

هم چسباند. 
آثار  کمدی فیلم هم همچون 
مشــابه، به عبــارات و کالم متکی 
است و در آن اساساً موقعیت کمدی 
دیده نمی شود. باور کنید دوران تکیه 
کالم و تکرار آن در سینما گذشته و 
نمی توان با این سالح زنگ زده و از 
رده خارج شده تماشاگر را به خنده 
وا داشــت. واقعاً چه لزومی دارد که 

ادبیات لمپن ها را به کار بگیریم؟

این یک فیلم نیست!
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بوستانی از بهشت
حســن بن علی بن فضال می گوید: از امام 
علی بن موسی الرضا)ع( شــنیدم که فرمودند: 
»در خراســان بقعه ای است که در آینده محل 
رفت وآمد فرشتگان می شود و همواره تا زمانی 
که قیامت فرا رســد و در صور دمیده شــود، 
گروهی از مالئکه از آســمان به سوی آن بقعه 
فرود می آیند.« پرسیدند: ای پسر رسول خدا! 
این بقعه، چه بقعه ای است؟ حضرت فرمودند: 
»سوگند به خدا این بقعه بوستانی از بوستان های 
بهشــتی اســت، هر که مرا در آن بقعه زیارت 
کند، مانند کســی است که رسول خدا)ص( را 
زیارت کرده و من و پدرانم روز قیامت شــفیع 

او خواهیم بود.«
عیون اخبارالرضا، ج ۲، ص ۲55

 احساس خوشبختی
زندگی را می گویم

اگــر بخواهی از آن لذت ببری، همه چیزش لذت 
بردنی است

اگــر بخواهی از آن رنج ببــری، همه چیزش رنج 
بردنی است

کلید لذت و رنج دست توست!
برای خوشبخت بودن، نیازی به اتفاق خاصی نیست

موسیقی باران برای دلخوشی کافی است
سالمی به پدر، نگاهی به خواهر کافی است

برای خوشبخت بودن، آغوش یک مادر کافی است
سواری روی موج خیال، نشستن کنار یادگاری ها

رفتن میان خاطره ها کافی است
برای خوشــبخت بودن، یک احســاس کوچک 

خوشبختی کافی است...

تولید فیلم شهید خردسال 
حادثه تروریستی اهواز

یک فیلم درباره شــهید طاها اقدامی، 
خردسالی که در حادثه تروریستی ۳1 شهریور 
اهواز به شهادت رسید، تولید می شود.حسین 
صابری، مدیرعامل انجمن ســینمای انقالب 
و دفاع مقدس از ســاخت دو فیلم به دست 
فیلم ســازان اصفهان درباره شــهیدان طا ها 
اقدامی، شــهید خردسال جنایت تروریستی 
اهواز و شــهید ابوالفضل شــیروانیان، اولین 
شهید مدافع حرم اصفهان خبر داد. وی اظهار 
داشــت: »در دیدار و گفت وگویی که با دبیر 
جشنواره فیلم مقاومت، معاون فرهنگی حوزه 
هنری اصفهان و پدران شهیدان طا ها اقدامی 
و ابوالفضل شیروانیان داشتیم، طرح ساخت 
دو فیلم از زندگی این دو شهید مطرح و مقرر 
شد فیلم سازان حوزه هنری استان اصفهان به 
زودی ساخت این دو فیلم را با حمایت انجمن 

سینمای انقالب و دفاع مقدس آغاز کنند.«

حضور پررنگ هنرمندان
 در راه پیمایی اربعین

امســال هم تعدادی از هنرمندان و 
اهالی فرهنگ به راهپیمایی اربعین رفتند.

از جملــه این چهره هــا می توان به 
پرویز پرستویی اشــاره کرد که عکسی از 
وی در مســیر نجف تا کربــال و در حین 
خوش و بش با دو روحانی هندی خبرساز 
شــد. آرش مجیدی هم که در فصل دوم 
سریال »دلدادگان« در نقش مالک ایفای 
نقش کرده بــود، تصاویری از حضور خود 
در راهپیمایی اربعین را منتشر کرد. بهروز 
شــعیبی )بازیگر و فیلم ســاز( نیز از دیگر 
چهره های مشــهور حاضر در راهپیمایی 
امســال بود. حبیب احمدزاده )نویسنده و 
مستندساز( و شــاعرانی چون حمیدرضا 
برقعی، حامد عســگری و... هــم از دیگر 
شــخصیت های فرهنگی بودند که امسال 

اربعین راهی کربال شدند. 

جزئیات جدید از ساخت سریال 
»سلمان فارسی«

قائم مقام سیما فیلم از جزئیات ساخت 
پروژه »سلمان فارسی« خبر داد.

سیدعلی حمیدی، با بیان اینکه یکی 
از لوکیشن های مربوط به سریال »سلمان 
 فارســی« در خارج از ایــران خواهد بود، 

گفت: 
»بخشی از دکور این سریال مربوط به 
دکور فیلم سینمایی »حضرت محمد)ص(« 
است و بخشــی از ســریال میرباقری در 
این دکور ســاخته خواهد شد. همچنین 
کارگاه هــای دکور و لباس هم شــروع به 

کار کرده اند.«
وی در پاسخ به این پرسش که کدام 
بازیگران برای این پروژه قرارداد بسته اند، 
توضیح داد: »گپ و گفت با بازیگران شکل 
گرفته اســت؛ اما هنوز به قطعیت نرسیده 

است.«

اجرای نمایش میدانی
 رسول

اجرای نمایش میدانی »رســول« با 
حضور 1۷۰ بازیگر از امروز در بوستان نوروز 
منطقه فرهنگي و گردشــگري عباس آباد 

آغاز شد.
نمایش »رســول« روایت دلباختگی 
فردی به نام رسول دادخواه خیابانی معروف 
به »رسول ترک« به امام حسین)ع( است 
که در بستری دراماتیک در زمانه شخصیت 
اصلی و رخدادهای صحــرای کربال روی 
صحنه می رود. طراحی و اجرای دکورهای 
تاریخــی از تهران قدیــم، تبریز دهه ۲۰ 
و اردوگاه کربال در بیش از ســه هزار متر 
مربع از مهم ترین ویژگی های این نمایش 
بزرگ میدانی است. اجرای این نمایش تا 
1۸ آبان هر شــب ساعت 1۹ تا ۲1 ادامه 
خواهد داشت. در این نمایش رسالت بوذري 

به عنوان راوي نمایش حضور دارد.

مهدی صبایی: شیفته احمد متوسلیان هستم
بازیگر ســریال های »روزگار جوانی« و »دلدادگان« از عالقه خود به احمد متوسلیان و بازی 

در نقش  افرادی با لباس سپاهی و ارتشی گفت.
مهدی صبایی، درباره ایفای نقش یک انقالبی در ســریال »دلدادگان« اظهار داشت: »لباس 
کمیته، سپاه حتی ارتش که من در ماهورا آن را تن کردم، یادآور بخش مهمی از تاریخ این مملکت 
است. این لباس ها جزء تاریخ ما هستند. اآلن فیلم هایی درباره جنگ جهانی می سازند و بازیگران 
خارجی هر فیلمی را که درباره جنگ جهانی دوم باشد، با افتخار بازی می کنند. من نقش قاسم را 

در دلدادگان بازی کردم که نشان دهنده واقعیت یک آدم است.«
صبایی از عالقه خود به احمد متوســلیان گفت و ادامه داد: »من حتی در نقش قاســم در 
»دلدادگان« باز هم از احمد متوسلیان الگو گرفتم. من شیفته شخصیت او هستم و خیلی دوستش 
دارم. فیلم »ایستاده در غبار« باعث آشنایی من با این شخصیت شد. متأسفانه پیش از دیدن آن 

فیلم اصاًل نمی دانستم چنین شخصیتی وجود داشته است.« 

 بازیگر لبنانی: سینمای ایران برای خیلی ها یک آرزوست
بازیگر لبنانی سریال »حوالی پاییز« گفت: »باز هم حاضرم بازی در یک فیلم ایرانی را تجربه 

کنم؛ چون سینمای ایران برای خیلی ها یک آرزوست.«
»آن ماری ســالمه« درباره به کار بردن زبان فارســی در سریال »حوالی پاییز« اظهار داشت: 
»پس از انتخاب برای بازی در این نقش و سفر به ایران، از صفر شروع کردم و چیزی به جز سالم و 
علیک نمی دانستم. بعضی اوقات از دستیار کارگردان یا کارگردان کمک می گرفتم که جمله فارسی 

را به من بگویند و من پس از آنها تکرار و احساساتم را به آن اضافه می کردم.«
وی درباره تجربه کار با هنرمندان ایرانی و تصور اولیه خود از این همکاری گفت: »خیلی ها از 
من می پرسند که آیا حاضرم این تجربه را دوباره تکرار کنم یا خیر، در پاسخ می گویم حتماً تکرار 
می کنم؛ چون سینمای ایران برای خیلی ها یک آرزو است و توانسته در جهان به واسطه فیلمبرداری، 
فیلمنامه و موضوعاتی که مطرح می کنند به جایگاه خوبی برسد، حتی اگه نظرم بابت این موضوعات 

مثبت یا منفی باشد، مهم این است که توانستند کارهای عالی انجام دهند.«

اخبارفرهنگی

 آرش فهیم/  سینمای آمریکا، 
طی یک قرن اخیر نماینده اصلی فرهنگ 
و ایدئولوژی آن کشور در جهان بوده است. 
ســینمایی که به جز تعداد معدودی از 
نژادپرستی  فیلم ها، برای جنگ ساالری، 
و غــارت و اســتثمار دیگر کشــورها، 

افسانه پردازی می کند. 
نــگاه حاکم بر هالیوود، اســتمرار 
همــان دیدگاه پیوریتن هاســت؛ همان 
گروهــی که آمریــکا را اشــغال کردند 
و صاحبــان اصلی آن ســرزمین، یعنی 
سرخ پوست ها را به خاک و خون کشیدند. 
بارزترین ویژگی پیوریتن ها، گرایش آنها 
به آموزه ها و تصــورات صهیونی بود؛ به 
گونه ای کــه می توان رفتــار آنها موقع 
تصرف آمریکا را با رفتار صهیونیســت ها 

با فلسطینی ها مقایسه کرد. 
ســمیر امین، اندیشمند فرانسوی 
که مصری االصل بــود، درباره این گروه 
نوشته بود: »...فرهنگ سیاسي ـ آمریکایي 
توسط فرقه هاي افراطي پروتستان )همان 
پیوریتن ها یا مسیحیان صهیونیست( در 
نیوانگلند یا شــمال شرقي آمریکا شکل 
گرفــت. این فرهنگ سیاســي عالوه بر 
این جنبه شــبه دیني، بــا این ویژگي ها 
مشخص مي شــد: قتل عام بومیان قاره 
آمریــکا، به برده کشــیدن آفریقاییان و 
ایجاد اجتماعات متعددي از مهاجران که 
مرحله به مرحله، طي قرن نوزدهم به قاره 

آمریکا رفتند... .«
همچنیــن تامــس اف گاســت، 
جامعه شناس آمریکایي در کتاب »نژاد: 
تاریــخ یک ایــده در آمریکا«، نوشــته 
اســت: »... اســرائیلي هاي ماساچوست 
)پیوریتن ها( به همان شیوه، سرخ پوستان 
را نابود ساختند که اسرائیلیان مورد نظر 
کتاب عهد عتیق، کنعانیان )فلسطینیان( 

را معدوم نمودند... .«
نگاه برتری نژادی و توجیه جنایت 

علیــه دیگــر ملت ها از همــان ابتدا در 
ســینمای آمریکا غالب بــود. در دوران 
صامت و حتی در اولین سال های اختراع 
سینما، چنین آثاری به وفور تولید می شد. 
یکی از اولین فیلم های ســاخته شــده 
در تاریخ، یک فیلم ضد اســالمی به نام 
»فاطیما می رقصد« به کارگردانی توماس 
ادیسون اســت. یکی از اولین فیلم های 
سینمایی ساخته شده در آمریکا، »تولد 
یک ملت« ساخته دیوید وارک گریفیث 
در سال 1۹15 بود که می توان آن را آغاز 
ترویج ایدئولوژی آمریکایی ـ-صهیونی در 
تاریخ ســینمای آمریکا دانست. از دیگر 
فیلم های مهم دوران صامت که تصویری 
منفی و غیر اخالقی از مسلمانان و اعراب 
را نمایش می دادنــد، می توان به »عرب 
مسخره«، »رقص هفت زن«، »شیخ« و... 
اشاره کرد. جریانی که در سال های بعد 
هم ادامه یافت. در فیلم های مطرحی چون 
»جن گیر«،  بغداد«،  »دزد  »کازابالنکا«، 
»ســفیر«، »اکسدوس« و... نیز تصویری 
منفی از مســلمانان و اعراب به نمایش 
درآمد. در مجموع، آنچه طی صد ســال 
اخیر از مســلمانان در سینمای آمریکا 
به نمایــش درآمد، کلیشــه هایی چون 
بادیه نشین، ثروتمند، رقاص و تروریست 

بوده اســت. در تعداد بســیار اندکی از 
فیلم های هالیــوودی، چهره ای عادی و 
نیک از پیروان دین اســالم دیده شــده 

است که آنها استثنا هستند.
بــه موازات ســاخت فیلــم علیه 
مســلمانان، فعالیــت هالیــوود علیــه 
رنگین پوســت ها نیز ادامه داشته است. 
فیلم های وسترن را می توان مصداق بارز 
القای نژادپرســتی در ســینمای آمریکا 
دانســت. آثاری که تاریخ شــکل گیری 
آمریکا را ترسیم می کنند. یکی از خطوط 
ثابت فیلم های وسترن، تقابل  محتوایی 

آمریکایی ها با سرخ پوست هاست. 
این نوع نــگاه به دیگــر نژادها و 
ملت ها در ســال های اخیر به اشــکال 
دیگــری ادامه یافت. همین امروز هم در 
تبه کاران  فیلم های هالیوودی،  از  خیلی 
و جنایت پیشــه ها معموالً رنگین پوست 
هستند؛ اما دشمن اصلی آثار هالیوودی 
طی این ســال ها، مســلمانان و ایرانیان 
بوده اند. این رویکرد، پس از 11 سپتامبر 
پررنگ تــر شــد؛ به گونــه ای که حتی 
سریال های پرجاذبه آمریکایی نیز به این 
موضوع توجه کردند؛ برای نمونه سریال 
»الســت« یا گمشدگان که در ایران نیز 
دوبله و با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد، 

روایتگر گروهی از انسان هاست که در اثر 
سقوط هواپیما در یک جزیره ناشناخته، 
گرد هم می آیند. تقریباً از همه نژادها و 
تمدن ها در ایــن جمع حضور دارند؛ اما 
نکته قابل تأمل این اســت که نماینده 
مسلمانان در این مجموعه، یک شکنجه گر 
بعثي عراقي اســت! او تــا زماني که به 
فرهنگ و هویت خودش وفادار اســت، 
تروریست معرفی می شود؛ اما با استحاله 
در فرهنگ آمریکایي به مثابه یک انسان 

مثبت، وضعیتش تغییر پیدا مي کند! 
فیلم هایــی چون »بــدون دخترم 
هرگز«، »گروگان«، »فرســتاده«، »فرار 
عقاب ها« و »نیروی دلتا« در ســال های 
نخســت انقــالب، بازتاب دهنده هراس 
آمریکا از ظهــور جریان نوظهور انقالب 

دینی در ایران است. 
اما پس از 11 ســپتامبر، این موج 
گســترش یافت و هر سال شاهد ساخت 
چند فیلم یا انیمیشــن و مســتند ضد 
ایرانی در کشورهای گوناگون غربی و به 
ویژه آمریکا بودیم. »مریم«، »ســیریانا«، 
»خانــه ای از شــن و مــه«، »تصادف« 
)crash(، »اسکندر«، »شبی با پادشاه«، 
»۳۰۰«، »مرد بله گو«، »سنگســار ثریا« 
و »کشــتی گیر«، طی مدتــی کوتاه یا 

بــا محوریت ایــران یا اختصــاص دادن 
بخش هایی از داســتان خود به کشور ما 
ســاخته شــدند. همچنین در آمریکا، از 
ایرانیان ترک وطــن کرده و ضد انقالب 
برای ساخت فیلم علیه کشورمان استفاده 
می شود. »زنان بدون مردان« به کارگردانی 
شیرین نشاط، »شــرایط« ساخته مریم 
کشــاورز، »دختری در شب تنها به خانه 
مــی رود« به کارگردانی لیلی امان پور و... 
نمونه چنین فیلم هایی هســتند. حتی 
در دوران مذاکرات نیز ساخت فیلم های 
ضد ایرانی با همان شدت دوران تهدید و 
قرار داشتن گزینه حمله نظامی روی میز 
ادامه یافت. برای نمونــه، در این مقطع 
معکوس«  شــمارش  »اورشــلیم؛  فیلم 
ادعا می کند، ایرانیــان قصد نابود کردن 
ایاالت متحــده را دارند تا به این ترتیب 
روی مذاکرات تأثیر بگذارند. قسمت دوم 
»۳۰۰« با عنوان »ظهور یک امپراتوری« 
هم اشاره هایی به موضوع مذاکره با ایران 
)البته در دوران هخامنشــیان( می کند. 
فیلم »گالب« نیز با دستمایه قرار دادن 
بازداشــت یکی از جاسوس های انگلیس 
در تهران، فتنه ۸۸ را به تصویر می کشد. 
در فیلــم »ترانفورمرز۳« هم درباره لزوم 
نابودی تأسیسات هسته ای ایران به وسیله 
ربات ها صحبت می شود! سکانس آغازین 
»پلیس آهنی« هم آزادی ایران به دست 
پلیس های رباتیــک آمریکایی را روایت 
می کند. »سپتامبرهای شیرزا« نیز روایتی 
تحریف آمیز درباره آزار و اذیت یهودیان در 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 

در ایران است.
موج تولید فیلم های ضد ایرانی در 
ســال های اخیر به اروپــا نیز راه یافته و 
آثاری مشابه آنچه طی دو دهه اخیر در 
هالیوود ساخته می شد، در این سال ها در 
کشورهایی، چون انگلیس، فرانسه و آلمان 

نیز تولید شده است.

نگاهی به سینمای آمریکا در تاریخ معاصر

اصلی ترین مروج نژادپرستی رستاخیز اربعین ـ 1
منازلی که موکب شدند

 قاسم حبیب زاده/ امسال توفیق دست داد تا قطره ای باشم در دریای 
عاشوراییان اربعین، سیل خروشانی که نظیری برای آن در هیچ کجای عالم پیدا 
نمی شود. این قدرت خداوند است که با گذشت 14۰۰ سال، واقعه عاشورا را 
زنده تر از پیش مقابل چشم جهانیان قرار می دهد و شاخصی به منظور تشخیص 

حق از باطل برای بشر عرضه می کند.
اربعین باطل السحر ریاکاران، دروغگویان و منافقان است و چراغ آن چنان 
نورافشانی می کند که کسی را توان انکار آن نیست. اربعین نمایش اقتدار جهان 
اسالم، نمایش وحدت امت اســالمی و نماد جلوه گری اشتراکات امت اسالم 
اســت. اربعین کورکننده دشمنان امت اسالم است. حماسه اربعین نشان داد 
مکر خناســان قلم به مزد که در پــی اختالف افکنی میان ملت ایران و عراق 
بودند، راه به جایی نبرد و عدو سبب خیر شد؛ چرا که اراده خدا باالتر از آنان 

است و جلوه گری قیام حسین)ع( را خداوند تضمین کرده است.
در مقابل این نعمت بزرگ الهی چه می توانیم بگوییم جز شکر نعمت و 

قدردانی عملی از آن.
اربعین نشان داد می توان در عین وجود مشکالت بر اختالف ها غلبه کرد 
و با همدلی به کمک هم شتافت و با اتکا به خداوند از مکتب حسین)ع( مدد 
جست و مقابل دشمنی های کوچک و بزرگ خارجی و داخلی ایستادگی کرد 

و مطمئناً ظفر نهایی از آن ملت ایران است.
به فضل خداوند نکاتی از این رویداد عظیم را عرضه خواهم کرد و تصویرگر 
مکتوب گوشه هایی از این حماسه بی نظیر خواهم بود و با نگاهی نقادانه برخی 

وظایف بر زمین مانده اقشار تأثیرگذار جامعه را یادآور خواهم شد.
لشکر دلدادگان حسینی

یکــی از جلوه های راه پیمایی اربعین حضور بی وقفه راه پیمایان اســت؛ 
یعنی در هر ســاعتی از شبانه روز تعداد بی شماری از مردم در مسیر مشخص 
شده در حال حرکتند و وقتی آنها برای استراحت در موکبی ساکن می شوند، 
گروه های دیگری که استراحت کردند در مسیر حرکت قرار می گیرند و شما 
 در هیچ ســاعتی از شــبانه روز، مســیر را خلوت از دلدادگان امام حسین)ع( 

نمی بینید.
نوع حرکت آنها که غالباً در حال تفکرند، صلوات های مکرر می فرستند، 
اســتغفارهای زیر لب زمزمه می کنند، شــکر مدام از حضور در مسیر دارند و 
خالصه جوشش انسان ها در این مسیر، ابهت خاص و رعب آوری برای دشمنان 
دارد و از همین روست که کل اخبار اربعین در رسانه های غرب و کشورهای 
مرتجع سانسور می شود. مهم ترین ویژگی این لشکر عظیم لبیکی است که به 
ندای تاریخی امام حسین)ع( مبنی بر »هل من ناصر ینصرنی« می گویند و به 
راســتی این همان رستاخیز جهان اسالم است که سرانجام سرنوشت بشریت 
را تغییر می دهد و انســان ها را از یوغ سلطه گران و شیاطین کوچک و بزرگ 

نجات خواهد داد. 
منازلی که موکب شدند

طبق آمار اعالم شده، حدود 16 میلیون نفر در راه پیمایی اربعین شرکت 
کردند که حدود چهــار میلیون نفر آنها غیر عراقی بودند. این جمعیت انبوه 
به تغذیه و اسکان نیاز داشتند و باید قبول کرد هیچ دولتی توان پشتیبانی از 
چنین جمعیتی آن هم برای چندین روز را نخواهد داشت؛ اما چگونه است که 
هیچ یک از این جمعیت تشــنه و گرسنه و بی سرپناه نماندند؟ با حساب های 
مادی که دیگران کردند هزینه تغذیه و اســکان این ســیل جمعیت بیش از 
چندین هزار میلیارد تومان شــده است و بخش غالب این پول را مردم عراق 
تأمین می کنند؛ مردمی که خود درگیر مشــکالت اقتصادی هستند. یکی از 
اهالــی کربال که منــزل خود را موکب زائران کرده بود، می گفت ما از 1۰ روز 
مانده به اربعین همسر و خانواده خود را نزد اقوام در شهرهای دیگر می فرستیم 
تا منزل خود را به طور کامل در اختیار زوار امام حســین)ع( قرار دهیم. من 
لحظه ای فکر کردم آیا اگر در روز شــهادت امام رضــا)ع( دو میلیون عراقی 
 فقط برای یک روز به ایران و مشهد بیایند، ما حاضریم آنها را در منازل خود

 پذیرایی کنیم؟

موکب

کتیبهسبز

 عزاي مدینه
به  مناسبت رحلت پیامبر خوبی ها

ماتم گرفت، حال و هواي مدینه را
پوشید کعبه رخت عزاي مدینه را

خاکم به سر که دست اجل تیشه بر گرفت
وز پا فکند نخل رساي مدینه را

ُرکن علي شکست، ز فقدان مصطفي
در برگرفت خاک، صفاي مدینه را

زین غم که در محاق نهان ماه یثرب است
ابر عزا گرفت، فضاي مدینه را

اي دل بیا چو شاخه حّنانه ناله کن
بنگر به ناله، ارض و سماي مدینه را

آدم گریست، تا که مالئک به روي دست
بردند سوي سدره، هماي مدینه را

جسم نبي سه روز زمین ماند و آسمان
سایه فکند کرب و بالي مدینه را

بر بام بیت وحي برافراشت دست کفر
از دود، درب خانه، لواي مدینه را

دردا که جاي تسلیت از کین عدو شکست
آیینه رسول نماي مدینه را

دردا که دشمنان جلوي چشم فاطمه
بستند دست عقده گشاي مدینه را

تسکین شود مگر، دل زهرا در این عزا
بسرود رستگار عزاي مدینه را

سیدمحمد رستگار
شاعر


