
تا زمان نوشــتن این یادداشــت خبری از مصوبات و به اصطالح مرســوم این 
قبیل نشست ها، دستاوردهای اجالس سران کشورهای عضو گروه بیست)G20( که 
روزهای جمعه و شنبه گذشته در بوئنوس آیرس برگزار شد، مخابره نشده است، اما 
اظهارات غیر رسمی مقامات و تحلیل های رسانه های جهانی نشان می دهد که انتظار 
حصول دستاوردی ویژه از این نشست با توجه به عوامل و زمینه هایی که فضای آن 
را ساخته اند، متصور نیست. اما سؤال این است؛ چه عواملی سبب ساز این فضا شده 

و نشستی با »تقریباً هیچ دستاورد« را برای آن رقم زده است؟
1ـ اختالفات تجاری و بنیادین اروپا و آمریکا؛ نشست اجالس سران گروه 20 
در حالی به میزبانی آرژانتین در ایام پایانی هفته گذشته برگزار شد که بسیاری از 
رهبران جهان غرب با اختالفات جدی بر سر موضوعات گوناگون دور یک میز نشستند. 
»اوالف شولتز« وزیر دارایی آلمان در آستانه عزیمت به آرژانتین به منظور حضور در 
نشســت گروه بیست اظهار داشت: »باید تمام تالش مان را برای تحقق تجارت آزاد 
به کار گیریم.« وی با اشاره به اختالفات تجاری اخیر اروپا و آمریکا یادآور شد: »به 
صراحت می توان گفت که نشســت پیش رو دستاورد و نتیجه قابل قبولی به دنبال 
نخواهد داشت، اما این به آن معنا نیست که کشوری نشست را ترک کرده یا آن را 
بی اهمیت جلوه دهد. تمام شرکت کنندگان در نشست باید ایده ها و حرف های خود 
را مطرح کنند.« وزیر دارایی آلمان در ادامه گفت: »سیاست های ترامپ درقبال اروپا 
جای انتقاد دارد. ما باید از هر امکانی برای رشد و توسعه همکاری های اقتصادی بهره 
ببریم.« اما اختالفات دو ســوی آتالنتیک و بحران های جاری میان ایاالت متحده 
آمریکا و اتحادیه اروپا، تنها از جنس بحران های سطحی و تجاری نبوده و این بحران ها 
ضریب و عمق باالیی دارند. بدیهی اســت که حل وفصل این بحران ها نیز به راحتی 
امکان پذیر نیســت. چند سالی است که نگاه متفاوت مقامات دولت آمریکا به ویژه 
حاکم فعلی کاخ سفید، یعنی دونالد ترامپ نسبت به جهانی سازی، اقتصاد، امنیت، 
محیط زیست و انرژی و... شکاف جدی و عمیقی را در میان کشورهای غربی ایجاد 
کرده و این شکاف، روز به روز تحت تأثیر حضور وی در کاخ سفید و اظهارات وی 
در باب مسائل جهانی و خروج آمریکا از پیمان های بین المللی مانند برجام در حال 
تشدید و تعمیق است؛ لذا بسیاری معتقدند جنس منازعه به وجود آمده میان آمریکا 
و اروپا، صرفاً منازعه ای اقتصادی نیست؛ بلکه این منازعه بنیان های فکری موجود در 
غرب را هدف قرار داده است. برای مثال »شورای آتالنتیک« با اشاره به زمان بندی 
مشــکوک دولت ترامپ برای طرح اتهام جدید علیه ایران در ارتباط با تالش برای 
ســاخت تسلیحات شــیمیایی، آن را از حیث استنادی ناکام دانسته، به نقل از یک 
دیپلمات اروپایی می نویســد: »ما در شرایط سردی روابط با آمریکا به سر می بریم. 
آمریکایی ها با ما به مثابه همکار برخورد نمی کنند. ما در ائتالف ضد ایران به رهبری 
آمریکا شرکت نمی کنیم. به نظر می رسد اکنون دولت ترامپ اتهامات تازه ای را علیه 
ایران مطرح کرده تا راه فراری برای ســرخوردگی از روابط خود با متحدان اروپایی 

قدیمی آمریکا پیدا کند که همچنان به برجام وفادار مانده اند.«
2ـ حضور قاتل روزنامه نگار ســعودی؛ عالوه بر اختالفات بنیادی و شکلی بین 
دو سوی آتالنتیک، عامل دیگری که نشست گروه بیست را در آرژانتین تحت تأثیر 
خود قرار داده و به این پیش بینی تحلیلگران مبنی بر دست خالی برگشتن سران از 
این نشست دامن زده، حضور بن سلمان ولی عهد عربستان در این نشست بود که به 
دلیل نقشی که به اذعان دادستانی ترکیه و سازمان جاسوسی آمریکا، سیا در قتل 
فجیع جمال خاشــقجی داشته است، با واکنش عمدتاً منفی و بسیار سرد کشورها 
مواجه شده است. این فضا به گونه ای سنگین بود که مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
دو روز پیش از نشست اعالم کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ برنامه ای 
برای مالقات رسمی با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در حاشیه اجالس 
G20 ندارد. همچنین سنگینی فضای حاکم هنگام گرفتن عکس یادگاری در افتتاحیه 
نشست که بن سلمان با بی توجهی کامل اکثر سران کشورها روبه رو شد نیز مشهود بود.

 
 ترس آمریکا از چیست؟
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رفتار دولتمردان آمریکایی در سال های گذشته و حال، گویای یک 
واقعیت است. مهم ترین بخش این واقعیت، ترس و نگرانی های عمیق آنان 
نسبت به تحوالت جهانی و به ویژه تحوالت در جهان اسالم است. تحوالتی 
که به دنبال انقالب اسالمی و پدیدآیی جمهوری اسالمی در جغرافیای ایران 
آغاز شــد. چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و در این چهار 
دهه، روز به روز نگرانی ها و ترس آمریکایی ها و متحدان آنان از روندهای 
شکل گرفته در جهان اسالم و به ویژه در منطقه راهبردی غرب آسیا بیشتر 
شده است. پرسش اساسی اینکه، ترس آمریکایی ها از چیست؟ در یک 
کالم می توان گفت، ترس آمریکایی ها از بیدار شدن مسلمانان، مظلومان و 
مستضعفان عالم است. آری، ملت های مسلمان در مسیر بیداری قرار گرفته 
و در حال بیدار شدن از خواب غفلت و چند صد ساله ای هستند که بر آنان 
عارض شده بود. این بیداری اسالمی، در ابتدا در ایران رخ داد و نتیجه اش، 
رهایی ایرانیان و سرزمین ایران از چنگال استکبار و سلطه آمریکا بود. 
آمریکایی ها و متحدان آنان از زمان پیروزی انقالب اسالمی و شکل گیری 
جمهوری اسالمی در ایران، همه توان خود را برای شکست انقالب و نظام 
نوپای دینی در ایران به کار گرفتند. آنان به خوبی می دانستند اگر حرکت 
ملت ایران با انقالب اسالمی اش، پا بگیرد و نهادینه شود، بیداری و حرکت 
ایرانیان، دیگر ملت های مسلمان را نیز بیدار کرده و به حرکت درمی آورد. 

اکنون و پس از چهل سال شاهد سه روند اساسی هستیم:
۱ـ جمهوری اسالمی روند توسعه قدرت، دست یابی به عمق راهبردی 
در منطقه را طی می کند و نقش الهام بخشــی برای دیگر ملت ها را پیدا 

کرده است.
در واقع آن نهالی که آمریکایی ها قصد کندن و ریشه کن کردنش را 
در چهل ســال پیش داشتند، اکنون به یک درخت تنومند و ریشه دار  با 

شاخ و برگ های فراوان و پرثمر تبدیل شده است.
۲ـ انقالب اسالمی به یک جریان و پدیده در جهان اسالم تبدیل شده، 
همه ملت ها را تحت تأثیر قرار داده و آنان در مسیر بیداری قرار گرفته اند. 
آثار و نشانه های این بیداری اسالمی، در مناطقی از جهان بیشتر به چشم 
می آید. آنچه در منطقه غرب آســیا با عنوان »جریان مقاومت اسالمی« 
شناخته می شــود، نتیجه همین بیداری اسالمی است. جریان مقاومت 
اسالمی پدید آمده در منطقه به دنبال انقالب اسالمی، واقعیتی انکارناپذیر 
است. این جریان اکنون، از سواحل شــرقی مدیترانه تا دریای سرخ و 
خلیج عدن با یک پیوستگی جغرافیایی، به بزرگ ترین نیروی بین المللی 
اسالمی تبدیل شــده است. جریان مقاومت در منطقه، محصول بیداری 
اسالمی و احیای اسالم سیاسی است. نمادهای برجسته این جریان، در 
لبنان، سوریه، عراق، سرزمین های اشغالی فلسطین، پاکستان، افغانستان، 
جمهوری آذربایجان، بحرین و یمن با عناوین مشخصی، مانند حزب اهلل و 

انصاراهلل قابل مطالعه هستند.
جمهوری اسالمی نقش محوری و الهام بخشی برای حرکت ملت های 
مسلمان و حتی غیر مسلمان در مسیر بیداری دارد. این نقش از جهات 
گوناگون قابل مطالعه و بررســی است. تهران در روزهای گذشته، محل 
برگزاری کنفرانس وحدت اســالمی بود و در این نشست، شخصیت های 
برجسته ای از جهان اسالمی حضور پیدا کردند. آنچه در این نشست به 
نمایش درآمد، نشان دهنده روند پرشتاب بیداری اسالمی در جهان اسالم 

و پیوند مذاهب اسالمی با یکدیگر به دنبال این بیداری بود.
 ادامه درصفحه۲
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نگاهی به شادی در زندگی و راهکارهایی برای تحقق آن

شاد زیستن
 آموختنی است

کنکاش

  صفحه۱۱

صبح صادق به بهانه رونمایی از توصیه های  رهبر معظم انقالب به  اصحاب هنر و رسانه، اهمیت و ابعاد جنگ نرم دشمن را بررسی می کند

نور، صدا، دوربین، شلیک!
در حالی که کشور با مشکالت عدیده ای به ویژه در عرصه اقتصاد مواجه است و در واقع درگیر 
یک جنگ تحمیلی و تمام عیار اقتصادی هستیم، نباید اجازه داد این جنگ اقتصادی، ما را از مباحث 
فرهنگی غافل کند. اصاًل تمام مشــکل و درگیری سیاســی، امنیتی و اقتصادی دشمن با ما بر سر 
همین فرهنگ است. اگر ملت و نظام ایران در مقابل سلطه فرهنگی آمریکا سر خم کند و تسلیم 

  صفحه۴شود، خود به خود بقیه درگیری ها هم تمام می شود

 ادبیات داســتانی زیربنای ســینما و سریال است. اگر قرار است در میدان سریال و سینما موفق بوده و 
حرفی برای گفتن داشته باشیم و میوه آن را در کشور و فراتر از مرزهای خود بچینیم، باید بذر آن را در زمین 
ادبیات کاشــت و پرورش داد. داستان نویســان و فیلمسازان، راهبردی ترین افسران میدان جنگ نرم هستند. 
تسخیر بازار رمان و داستان کشور با کتاب های ترجمه، نشان می دهد وضعیت چندان مطلوبی را در این حوزه 

شاهد نیستیم و به حرکتی اساسی و پایدار در این زمینه نیاز داریم 

نمایی از پشت صحنه فیلم سینمایی » به وقت شام«

رئیس بیمارستان قلب جماران در گفت وگو با صبح صادق

جزء سه بیمارستان
 برتر قلب کشور هستیم

گزارش خبری ـ تحلیلی  از دوره گردی های بن سلمان از بحرین تا آرژانتین

تنهایی های ولی عهد!

  صفحه۲

  اگر کسی بخواهد بیمارستان های تخصصی قلب کشور را به 
لحاظ برند، رتبه بندی کند، قطعاً  بیمارســتان قلب جماران جزء سه 
بیمارستان اول خواهد بود. در حالی که مرکز تخصصی قلب تهران و 
بیمارستان قلب شهید رجایی با امکاناتی شاید چندین برابر هم در این 
رتبه قرار می گیرند و این یک امتیاز برای سپاه و نیروهای مسلح است

 تطهیر چهره سعودی ها هدف سفرهای بن سلمان، ولی عهد رژیم 
سعودی حاکم بر کشور عربستان بود. سفری که از امارات، نزدیک ترین متحد 
منطقه ای عربستان در این روزها آغاز شد و سرانجام به آرژانتین برای شرکت 

در اجالس رهبران گروه 20 رسید

  گروه سیاسی/  عربستان در 
بین کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فــارس به واســطه ظرفیت های 
قدرت، بیش از دیگر اعضا، سیاست های 
بلندپروازانه ای را دنبال کرده است که 
سبب تشدید رقابت بین اعضا به ویژه با 

قطر شده است.
»مضاوی الرشــید« از تحلیلگران 
بروکینگز معتقد است: »بلندپروازی های 
سعودی ها جنگ سرد جدیدی در بین 
کشــورهای این شورا پدید آورده است 
که در یک سو، محور ریاض ـ ابوظبی با 
حمایت مصر و بحرین قرار دارد و رژیم 
صهیونیستی نیز از این ائتالف حمایت 
می کند. در ســوی دیگر قطر است که 
حمایت دولت های غیــر عرب ایران و 
ترکیه را جلب کرده اســت.« الرشــید 
معتقد است: »نزاع های درون عربی در 
این شــورا چیز جدیدی نیست و آنچه 
جدید است، ورود سه قدرت متعارض 
ایران، ترکیه و رژیم صهیونیستی به این 
جنگ سرد با محوریت سعودی ها است؛ 

از این رو نزاع ها و رقابت های داخل شورا 
بر کل منطقه تأثیر خواهد داشت.«

تحلیل مضاوی الرشــید این است 
که بحران پیش آمده در این شــورا رو 
به تشدید خواهد بود یا حداقل در درون 
شــورا الینحل باقی خواهد ماند؛ چرا 
که هیچ ترتیبات منطقه ای سیاســی و 
اقتصادی متحدی در این منطقه وجود 
ندارد که قادر به حل این تنش باشــد. 
اتحادیه عرب نیز بــا مواضع متعارض 
داخلی خود، ضعیف تر از آن اســت که 
این تنش  را حل کند و ترجیح می دهد 
نفــع ریاض را لحاظ کنــد. از آنجا که 
عربســتان بــه دنبال ایجــاد هژمونی 
خارجی  سیاســت  اســت،  منطقه ای 
تهاجمی، مداخله جویانه و مخالفی را در 
درون شورا اتخاذ کرده است؛ از این رو 
هرگونه رقابت حتی از سوی قدرت های 

عربی را برنمی تابد.
بــرای رهبری عربســتان، عرب 
ایــده آل عربی اســت کــه در فراوانی 
زندگی می کند و به دنبال خودمختاری 

نیست و مایل است حاکمیت خود را به 
خطر اندازد. عرب آرام عربی اســت که 
عربستان می پذیرد. مؤلفه هایی که در 
قطر نیست و دوحه اعالم کرده است از 
حیثیت و حاکمیت خود در برابر مواضع 
عربستان کوتاه نخواهد آمد. قطر معتقد 
است سیاست خارجی عربستان از اسالم 
به منزله ابزاری در برابر ملی گرایی عربی 
استفاده می کند تا دیگر کشورهای عرب 

را مطیع خود گرداند.
حوزه رسانه ای

رقابــت  حوزه هــای  از  یکــی 
و بلندپــروازی  عربســتان در رویکرد 
رســانه ای این کشــور به جهان عرب 
و اســالم برمی گردد. در گزارشــی که 
مرکز دوحه مؤسسه بروکینگز آمریکا از 
کارشناســان خود در ارتباط با اجالس 
اخیر سران شورای همکاری خلیج فارس 
در سال 201۷ منتشر کرده، رقابت در 
عرصه رســانه ای نیز مورد توجه بوده 
است. ریاض خواهان آن است که تنها 
بلندگوی تبلیغاتی ـ رسانه ای در میان 

اعراب باشــد؛ از این رو وجود رقیبی، 
همچون قطر در این عرصه با شــبکه 
معــروف الجزیره مطلوب ســعودی ها 
نیســت. به ویژه اینکه این شــبکه با 
حمایــت از جریان اخوان المســلمین 
بــه ویژه با شــروع بیداری اســالمی، 
رونــد مشــروعیت زدایی از رژیم های 
دیکتاتوری عرب، از جمله عربستان را 
در پیــش گرفت. در تقابل با این روند، 
سعودی ها شــبکه العربیه را راه اندازی 
کردند. این رقابت شــدید رسانه ای به 
ویژه در تحوالت مصر به ویژه کودتای 
 السیسی دیده شد. سه کشور عربستان، 
قطر و امارات با وجود اینکه بیش از 1۸ 
میلیارد دالر به حکومت محمد مرسی 
کمک کرده بودند، با کودتای السیسی 
به ویژه در عرصه رسانه ای برای بازگشت 
اخوانی هــا در مصر در برابــر هم قرار 
گرفتند. تلویزیون الجزیره قطر تریبون 
رسانه ای سخنان یوســف القرضاوی از 
رهبران اخوان المسلمین در مصر بود که 

مقامات سعودی نمی پسندیدند.

تحلیلگر اندیشکده بروکینگز عنوان کرد

بلندپروازی  سعودی ها  و جنگ سرد جدید

  صفحه7

نگاهی به رویکرد دوگانه رسانه های جریان خاص

آشوب های خوب، اعتراضات بد

فرمانده نیروی دریایی ارتش 
ظرفیت  سهند  »ناوشکن  گفت: 
بزرگی است که بسیار پیشرفته تر 
از جماران و دماوند است. سهند را 
می توان نماد اقتدار ایرانی نامید؛ 
چراکه همه سامانه های آن بومی 
و در داخل ســاخته شده است و 
حتی یک پیچ آن به بیرون وابسته 

نیست.«
خانزادی،  حســین  امیردریادار 
فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم 
الحاق ناوشکن سهند در منطقه یکم 
نیــروی دریایی ارتش در بندرعباس، 
بیان داشت: »امروز در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و به 
مناسبت روز نیروی دریایی، ناوشکن 

تمام ایرانی ســهند به ناوگان جنوب 
جمهوری اســالمی ایران ملحق شد. 
این ناو طی شش سال ساخته شده و 
آماده انجام عملیات های محوله است.«

وی ابراز داشت: »نسل جدیدی از 
ناوشکن های کالس موج و نسل سوم 
جماران بــه نیروی دریایی جمهوری 
اسالمی ایران در جنوب ملحق شد و 
در پی آن ناوشکن های دنا و جماران 
را چنــد ماه دیگر پــس از بازآماد و 
بهینه ســازی برای بار دیگر به نیروی 

دریای ملحق خواهیم کرد.«
ارتش  دریایی  نیــروی  فرمانده 
خاطرنشــان کرد: »امروز رســتاخیز 
سهند اســت و با اراده و باور جوانان 
ایرانی به عرصه نبرد بازگشــته است. 

قابلیت هــای  رانــش،  ســامانه های 
مصون بخش امنیت را به منطقه اهدا 
می کننــد. اطمینان داریم زمان افول 
استکبار جهانی فرا رسیده است و به 
پاس خون شــهدای ناوهای جوشن، 
پیکان، ســهند و سبالن با چشمانی 
بیدار در دریا ایســتاده ایم تا با توسل 
به درس عاشورا توانایی های ظاهری 

دشمنان را به زانو درآوریم.«
توانمندی هــای  دربــاره  وی 
ناوشــکن  تجهیزاتی  و  تســلیحاتی 
ســهند گفت: »نام این ناوشــکن را 
باید »مقتدر ایرانی« بگذاریم؛ چراکه 
همه سامانه های آن بومی و در داخل 
ساخته شده است و حتی یک پیچ آن 

به بیرون وابسته نیست.«

وی افزود: »ناوشکن سهند نسبت 
بــه نمونه های قبلــی، توانایی حمل 
بالگرد هــای بزرگ تر و حمل و پرتاب 
موشــک های دوربرد تــر را دارد. در 
مجموع، این ناوشکن از سامانه هایی 
برخوردار اســت که اجازه می دهد در 
یک ناوگروه یا به طور مســتقل، همه 
عملیات هایی را که در زیرسطح، سطح 
و هوا از آن انتظار می رود، انجام دهد.«

ارتش  دریایی  نیــروی  فرمانده 
با اشــاره به توانمندی پدافندی این 
ناوشکن در مقابله با موشک های کروز، 
گفت: »این ناوشــکن با بهره گیری از 
قابلیت  سامانه های راداری قدرتمند، 
رهگیری و انهدام موشــک های کروز 

را دارد.«

سهند پیشرفته ترین ناوشکن کشور و صددرصد ایرانی است



  امین پناهی/  تطهیر چهره سعودی ها 
هدف سفرهای بن سلمان، ولی عهد رژیم سعودی 
حاکم بر کشــور عربســتان بود. ســفری که از 
امارات، نزدیک ترین متحد منطقه ای عربســتان 
در این روزها آغاز شــد و ســرانجام به آرژانتین 
برای شرکت در اجالس رهبران گروه 20 رسید. 
سفری پر حاشیه که در طول چند روز در جهان 
واکنش ها و بازتاب های فراوانی را به دنبال داشت؛ 
واکنش هایــی که البته افزون بر ایجاد جو روانی 
بیشــتر علیه سعودی ها در جهان در بسیاری از 
موارد ترس شــخص محمدبن سلمان را در پی 
داشــت که همین موجب اتخاذ تدابیر امنیتی 

شدید برای حفظ جان وی شد.

از تونس تا مصر
روزنامه تونسی »المصور« به نقل از منابع 
»موثق« از خبر رشوه محمدبن سلمان، ولی عهد 
سعودی به مقامات این کشور برای موافقت با سفر 
وی پرده برداشت. این روزنامه نوشت، عربستان 
قصد دارد به بانک مرکزی تونس ســپرده ای به 
مبلــغ دو میلیارد دالر اهدا کند. بنابر اعالم این 
منبع، ریاض تصمیم گرفته اســت مقادیری از 
نفت مورد نیاز تونس را با قیمت حدود چهارصد 

میلیون دالر در سال تأمین کند.
افزون بر این، عربســتان بــا ارائه تعدادی 
جنگنــده و بالگرد به نیروی هوایی ارتش تونس 
کمک خواهد کرد؛ همچنین پیش بینی می شود 
تفاهم هایی در زمینه گســترش سرمایه گذاری 

عربستان در تونس اعالم شود.
اما از ســوی دیگر مردم تونس در اعتراض 
به ســفر بن سلمان به خیابان ها آمدند و علیه او 
شــعار داده و او را »ارباب اره ها« نامیدند. البته 
رســانه های وابسته به رژیم سعودی برای مردم 
عربستان چنین وانمود کرده اند که سفر ولی عهد 
عربستان به تونس با استقبال بی سابقه مردمی در 

این کشور مواجه شده است.
طبق گزارش شبکه »المیادین«، معترضان 
شعارهای »یمن برای آزادگان، بن سلمان قصاب«، 
»تونس آزاده، بن سلمان باید برود«، »بن سلمان 
ترســو، یمن تحقیر نمی شــود«، »ملت تونس 
خواهان طرد بن سلمان اســت« و »ابو اره باید 

برود« سر دادند.
ســفر  درباره  »اســپوتنیک«  خبرگزاری 
بن سلمان به مصر نوشت: »مصری ها به سفر »پدر 
اره« بــه قاهره اعتراض کردند.« در گزارش این 
پایگاه خبری آمده است: »صدها کاربر توئیتری 
در مصر در آســتانه ســفر »محمد بن سلمان« 
ولی عهد عربســتان سعودی به کشورشان، به او 
لقب أبومنشــار )پــدر اره( داده اند. این کاربران 
مصری سفر بن سلمان به کشورشان را برای کشور 

و دولت مصر مایه ننگ می دانند.«
ســفر بن ســلمان به بحرین هــم موجی 
از اعتراضات را در پی داشــت. در این راســتا، 
ائتالف جوانان انقالب چهاردهم فوریه، همچون 
اعتــراض روزنامه نگاران تونســی و مصری در 

بیانیــه ای اعالم کرد: »مــا مخالفت کامل خود 
را با ســفر محمد بن سلمان تروریست به بحرین 

اعالم می کنیم.«
در این بیانیه آمده اســت: »ملت نســتوه 
بحرین از ســفر منطقه ای بن ســلمان به چند 
کشور عربی که در چارچوب تقویت جایگاه رژیم 

سعودی صورت می گیرد، استقبال نمی کنند.«
بن سلمان به جز کشورهایی که به آنها سفر 
کرده، قصد سفر به مراکش را هم داشته؛ اما این 
موضوع با مخالفت مقامات این کشور روبه رو شده 
است. به گفته منابع آگاه، ولی عهد سعودی سفر 
به مراکش را در دستور کار سفر منطقه ای خود 
قرار داده بود؛ اما مراکش با سفر وی مخالفت کرد 
و بن سلمان نیز مجبور شد این کشور را از برنامه 

سفر خود حذف کند.

مقصد بن سلمان
مقصد نهایی محمد بن سلمان کشور آرژانتین 
و شهر »بوئنوس آیرس« برای شرکت در اجالس 
رهبران گروه بیست بود که حتی پیش از ورود او 

به این شهر واکنش ها شروع شده بود.
برخی گمانه زنی ها درباره احتمال بازداشت 
محمد بن ســلمان از سوی اینترپل به جرم قتل 
جمال خاشــقجی و علت کشــتار و قحطی در 
یمن، پیش از سفر او به آرژانتین آغاز شده بود. 
روزنامه انگلیسی »گاردین« از احتمال بازداشت 
محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان سعودی در 
صورت سفر او به آرژانتین برای حضور در اجالس 

سران گروه بیست خبر داده بود.
این روزنامه نوشــته بود، در صورتی که از 
ولی عهد سعودی شکایت شود، پلیس بین الملل 
)اینترپل( ممکن اســت محمد بن سلمان را در 
زمان حضور در اجالس گروه بیست در آرژانتین 

بازداشت کند.
از ســوی دیگر، ســاره لی واتسون، رئیس 
بخش خاورمیانه در سازمان بین المللی دیده بان 
حقوق بشــر هم گفته بود: »اگر شــکایتی علیه 
محمد بن سلمان ارائه شود، او نخواهد توانست از 
هیچ مصونیتی استفاده کند؛ زیرا او رئیس جمهور 

یا پادشاه نیست.«
هرچند دنیل رایموندی، معاون وزیر خارجه 
آرژانتین اظهار داشــته اســت: »پیشتر تأکید 
کردیم محمد بن ســلمان، ولی عهد عربستان در 
اینجا نماینده کشــوری برخوردار از حاکمیت و 

عضو گروه بین المللی 20 بوده و به این ترتیب از 
مصونیت قضایی برخوردار است.«

سفر پرخرج
محمد بن ســلمان پس از ورود به آرژانتین 
به ســوژه رســانه های آرژانتینی تبدیل شــد. 
روزنامه های آرژانتین، ولی عهد سعودی را مردی 
عجیب و مشکوک توصیف کردند و نوشتند: »او 
چهار خودروی زرهــی را از طریق هواپیماهای 
باربری به بوئنوس آیرس منتقل کرده تا از او در 
جریان حضور در نشست گروه بیست محافظت 

کنند.«
به نوشــته القدس العربــی، روزنامه های 
آرژانتین تعداد هیئت همراه محمدبن ســلمان 
را حدود چهار صد نفر اعالم کرده و نوشــته اند: 
»بن ســلمان عالوه بــر این خواســتار امکانات 
بهداشتی خصوصی و سالن های نماز خصوصی 

در هتل محل اقامت خود شده است.«
براســاس این گزارش، ناوگان هواپیمایی 
همراه بن سلمان در ســفر به آرژانتین متشکل 
از ۶ هواپیمای مسافربری و باربری است و پس 
از نــاوگان هواپیمایی آمریــکا قرار می گیرد که 
متشــکل از ۸00 سرباز، ۸ هواپیمای وابسته به 
خطــوط هوایی آمریکا، یــک کادر مدنی و یک 

کادر نظامی است.
ســفر پر خرج و پر سر و صدایی که البته 
چندان هم نتوانست برای ولی عهد جوان کارساز 
باشد. پیش از شروع اجالس بسیاری از رهبران 
کشورهای عضو این گروه، حتی دونالد ترامپ که 

در موضوع قتل خاشقجی و فاجعه انسانی رخ داده 
در یمن به ســود عربستان سعودی سخن گفته 
و هیچ گاه حمایت خود را از آنان دریغ نمی کند، 

اعالم کرده که حاضر به دیدار با او نیست.

نگرانی های امنیتی
خبرنــگار شــبکه تلویزیونــی »الجزیره« 
قطــر در آرژانتیــن، با بیــان اینکه، قــرار بود 
»محمد بن ســلمان« ولی عهد عربستان سعودی 
در جریان حضورش در بوئنوس آیرس، پایتخت 
آرژانتین در هتل »فورسیزن« مقیم شود، ترجیح 

داد که در مقر سفارتخانه کشورش به سر برد.
خبرنگار الجزیره یادآور شد که بن سلمان 
پــس از دریافت نظرات گــروه امنیتی اش و 

مقامــات آرژانتین، تصمیم گرفــت به جای 
اقامت در هتل لوکس و فاخر فورســیزن، در 
مقر ســفارتخانه کشورش مقیم شود؛ چرا که 
نگرانی هایی درباره اعتراضاتی که ممکن است 
در مقابل ســاختمان هتل علیه این شاهزاده 

شکل بگیرد، وجود دارد.
همچنیــن هزاران نفر از مردم آرژانتین در 
اعتراض به نشست گروه بیست و مشارکت برخی 
سران جهان در آن از جمله بن سلمان ولی عهد 
سعودی، در خیابان های بوئنوس آیرس پایتخت 
آرژانتین راه پیمایــی کردند. تظاهرات کنندگان 
برای بیان مخالفت خود با سفر بن سلمان، سفارت 
عربستان را احاطه و اقدامات وی از جمله کشتار 

مردم و نقض حقوق بشر را محکوم کردند.

ولی عهد تنها
پایگاه خبری اسپوتنیک روسیه در گزارشی 
با تیتر »چرا رهبران جهان نمی خواهند با ولی عهد 
سعودی عکس یادگاری بگیرند؟«، نوشت: »هر 
چنــد قدرت های غربی، ماننــد ایاالت متحده، 
انگلیس و فرانســه، با وجود کشتار و جنایت در 
یمن و مواجه شــدن این کشور فقیر با بدترین 
قحطی در جهان، از فروش تسلیحات به ریاض 
خرســندند، اما گرفتن عکس هــای یادگاری با 
بن سلمان در آرژانتین به مانند کابوسی سیاسی 
برای عده بســیاری از رهبران در نشست گروه 

بیست خواهد بود.«
در حالی که محمدبن سلمان متهم ردیف 
اول قتل روزنامه نگار عربستانی که چندی پیش 
در محل سفارت عربستان قطعه قطعه شده بود، 
حاال برای عادی سازی یا بهتر بگوییم برای عادی 
نشان دادن روابط با کشورهای دیگر و البته برای 
نشان دادن جایگاه پیشین خود در قدرت عازم 
سفر شده است؛ سفری که با پایان یافتن اجالس 
رهبران گروه بیست پایان می یابد، اما همچنان 
جامعه جهانی انگشــت اتهام را به سوی شخص 
محمد بن سلمان نشانه رفته است. ولی عهدی که 
با اتکا به قدرت پدرش، بن نایف را از ولی عهدی 
کنار گذاشت و خود بر کرسی او تکیه زد و جنگی 
را علیه مردم یمن شــروع کرد که اکنون و پس 
از 44 ماهی که از آغاز حمله نظامی عربستان به 
یمن می گذرد، نه تنها عربستان نتوانسته موفقیتی 
به دست آورد؛ بلکه برای مردم یمن یک فاجعه 

انسانی را رقم زده است.
مکــرون  امانوئــل  راســتا  همیــن  در 
بــا  دیــدار  در  فرانســه  رئیس جمهــوری 
محمد بن سلمان، پیام شدیداللحنی درباره یمن 
و کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد 

هیئت حاکمه عربستان به وی داد.
هرچند بن ســلمان در نشست سران گروه 
بیست شرکت کرده است و می تواند از مصونیت 
قضایی استفاده کند، اما تصاویر منتشر شده نشان 
می دهد که نماینده رژیم سعودی در این نشست 
در انزوای کامل از سوی دیگر رهبران این گروه 

قرار گرفته است.

سیاست
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 حکم به نفع ایران
دادگاه ایالتی »هامبورگ« پس 
بانک های  از رسیدگی به شــکایت  
ایرانی مســتقر در این شهر آلمانی 
در حکمــی اولیه به ســود آنها رأی 
داد. دویچه وله نوشــت: »این دادگاه 
از شــرکت مخابرات آلمان خواست 
خطوط تلفــن و اینترنت بانک های 
ایرانی مستقر در این کشور را بار دیگر 
راه اندازی کند. شرکت تله کوم اواسط 
نوامبــر تلفن و اینترنــت بانک های 
ایرانــی را قطع کرده بود.« دو هفته 
پیش روزنامه »هاندلس بالت« گزارش 
داده بود، شرکت دویچه تله کوم که 
بخشی از سهام آن متعلق به دولت 
آلمان است، با ارسال پیامی به بانک 
ملی از قطع شــدن دسترسی شعبه 
هامبورگ این بانک بــه اینترنت و 
تلفن خبر داده است. دادگاه هامبورگ 
آلمان در حکمی مقدماتی از شرکت 
مخابــرات آلمان خواســت خطوط 
تلفــن و اینترنت بانک هــای ایرانی 
 مستقر در این کشــور را راه اندازی

 کند.
دستپخت اصالحات

ایــن روزهــا اصالح طلبــان 
ســناریویی را دنبال می کنند که 
در آن بوی عبور از دولت به مشام 
می رسد. سناریویی که طی آن این 
طیف سیاسی نه تنها مسئولیت های 
خود را بــرای همــه آنچه دولت 
به وجود آورد، اعــم از نقاط قوت 
بلکه تالش  و ضعف نمی پذیــرد؛ 
می کند نقاط ضعف دولت به ویژه 
در بخش اقتصادی را بهانه ای برای 
عبــور از آن قرار دهــد. حجاریان 
می گویــد: »نــه اینکــه بخواهم 
تنزه طلبــی کنم؛ امــا خود دولت 
روحانــی هم اســتعداد و ظرفیت 
کافی را بــرای مقابله با معضالت 
داخلی نداشت. بنابراین ما به لحاظ 
اخالقی هم نمی توانستیم وظیفه ای 
در قبال وی داشــته باشیم.« این 
انتقــادات گزنــده از دولت به این 
دلیل است که بتوانند سهم بیشتری 
از کیک قــدرت در انتخابات های 
آتی مجلس شــورای اســالمی و 
 ریاست جمهوری بعدی نصیب خود

 کنند.
توان پهپادهای ایران

وبگاه آروتز شوا )شبکه هفت( 
صهیونیســتی،  رژیم  تلویزیــون 
گزارش داد، منابع اطالعاتی غربی 
می گویند فناوری های جدیدی را در 
هواپیماهای بدون سرنشین )پهپاد( 
ساخت ایران شناسایی کرده اند که 
نشان می دهد عملکرد آنها نسبت 
به گذشــته گسترده تر شده است. 
بر اساس این گزارش چند آژانس  
امنیتی به تازگــی دریافته اند که 
ایرانی هــا پهپادها بــا این فناوری 
جدیــد را آزمایــش کرده اند. این 
در  تســلیحاتی  آزمایش هــای 
زمینــه کاربرد فناوری های جدید، 
کشــورهای متعدد منطقــه را به 
دردسر انداخته که شامل عربستان 
و اسرائیل نیز می شود. یک دیپلمات 
بلندپایه می گوید، آمریکا و عربستان 
سعودی قصد دارند درباره سنجش 
پیشــرفت توان پهپادهــای ایران 
تحقیق کننــد. بنا به این گزارش، 
رژیم صهیونیســتی نیــز عملکرد 
ایران در ساخت هواپیماهای بدون 
سرنشین را به دقت زیر نظر گرفته 

است.
شدیدترین تحریم ها

آمریکا  رئیس جمهوری  معاون 
آمریکایی های  شــورای  نشست  در 
صهیونیستی تبار در فلوریدا بار دیگر 
بــا تکــرار ادعاهــای دروغ مقامات 
آمریکایــی علیه ایران مدعی شــد: 
»ما تروریســم در سراسر منطقه را 
تشــخیص می دهیــم، از حماس تا 
حزب اهلل؛ اما واقعیت آن اســت که 
آنها صرفاً گروه های نیابتی هستند. 
آنهــا مهره های ایــران و آیت اهلل ها 
هســتند که 1۶ میلیارد دالر برای 
خونریــزی و هرج ومــرج در منطقه 
خــرج کرده اند.« مایــک پنس در 
ادامه با اشــاره بــه تحریم های ضد 
ایرانی آمریکا، گفت: »شــدیدترین 
 تحریم هــا تاکنون علیه ایران اعمال 

شده  است.«
فقر مطلق بریتانیا

خبرنــگار  اردالن،  ســیاوش 
بی بی ســی، در توئیتی از مشاهدات 
»نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه 
فقر مطلــق« از اوضاع شــهروندان 
بریتانیایی نوشت. بنا بر این توئیت، 
در بریتانیا 1/۵ میلیون نفر در فالکت 
کامل و 14 میلیون نفر در فقر زندگی 

می کنند.

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه عملیاتی کردن سازوکار مالی اروپا نیازمند زیرساخت های فنی است، گفت: باید 
تضمین های مختلف به ویژه از نظر حقوقی و سیاسی از طرف اروپایی گرفته شود تا آنان به تعهدات و توافق های صورت گرفته متعهد باشند. دریافت چنین تضمین هایی 

از اتحادیه اروپا به این علت اهمیت دارد که در صورت تخلف و محقق نشدن توافق های صورت گرفته با اروپا، ایران با خأل تعهدی مواجه نشود. 

 اروپا باید تضمین
 سیاسی و حقوقی بدهد

رویخطخبر

 واکنش از جنس امیرکبیر!
نکته: محمود حکیمی در کتاب »داستان هایی از زندگی امیرکبیر« به نامه ای 
از سوی سفارت انگلستان اشاره می کند که در آن از دولت ایران می  خواهند درباره 
مجازات کشــتی هایی که برخالف قوانین برده حمــل می کنند، اعالم نظر کند. 
پاســخ امیرکبیر پس از تأکید مبارزه دولت ایران با برده داری، این گونه است: »ما 
سرنوشــت راه های دریایی خود را در اختیار کسی قرار نمی دهیم، شما اگر راست 
می گویید دست از سر مردم هندوستان بردارید، آزاد کردن برده های سرزمین های 

دیگر پیشکش تان...«
نظر: فرانســه روزهای پرآشــوبی را می گذراند. مردم فرانسه در 
اعتراض به سیاست های اقتصادی رئیس جمهور و افزایش قیمت سوخت 
به خیابان ها ریخته اند و پلیس فرانسه در حال برخورد شدید با معترضان 
است. اما مکرون در پیامی از شیوه برخورد پلیس با معترضان تشکر کرده 
و همین توئیت او، آتش را شعله ورتر کرده است. نکته جالب در این میان، 
بی توجهی رسانه های خبری نسبت به این آشوب هاست. چند کشته و 7۵۰ 
زخمی این تظاهرات، جایی در بخش های مهم خبری رسانه های بین المللی 
ندارند. در ایران نیز فعاالن شبکه های اجتماعی و سلبریتی هایی که در 
هر نوع آشوبی، همواره پای ثابت حمله رسانه ای به پلیس ایران بودند و 
حتی از اشرار مســلح نیز حمایت می کردند، به طور کامل سکوت کرده 
و هیچ عکس العملی نســبت به این حجم از خشونت های پلیس فرانسه 
نداشته اند. امیدواریم مسئوالن دیپلماسی که خود را امیرکبیر می نامند، 
به دخالت های فرانســه در امور داخلی ایران واکنشی در شأن اسمی که 

برای خود می گذارند، داشته باشند. 

نکتهونظر

 سازوکار ناکارآمد
مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، در گزارشی با 
عنوان »آسیب شناسی نظارت 
مجلس شــورای اســالمی بر 
اسالمی  شــوراهای  انتخابات 
شهر و روســتا، ضمن بررسی 
برگــزاری  فعلــی  ســازوکار 
انتخابات شــوراها و تجربیات 
کشورهای گوناگون، پیشنهادی 
بــرای تشــکیل کمیســیون 
 ملــی انتخابــات ارائــه داده 

است.

ایران در فهرست قدرت های برتر
مجله نیوزویک در شــماره اخیر خود گزارشــی درباره قدرت های نظامی 
برتر جهان منتشر کرد و نوشت، ایران نیز جزء کشورهایی است که در فهرست 
بزرگ ترین قدرت های نظامی جهان قرار دارد. شــاخصه هایی که قدرت نظامی 
کشــورها را تعیین می کند عبارت است از: عوامل جغرافیایی، دیپلماتیک، ثبات 

مالی و توانایی ارتباط با متحدان قدرتمند.
 گلوبــال فایر پاور، با در نظرگرفتن ۵0 شــاخص، قدرت نظامی و نیروی 
انسانی و تنوع سالح هر کشور را ارزیابی می کند و بر همین اساس قدرت نظامی 
آنان را رتبه بندی کرده اســت. براســاس این گزارش، جمعیت ایران نزدیک به 
۸۳ میلیون نفر است با نیروی 4۷ میلیون نفری آماده به خدمت، ۳۹ میلیون و 
پانصد نفر آماده رزم، ســالیانه 1 میلیون و 400 هزار نفر مشمول خدمت، ۹۳4 
 هــزار کارمند نظامــی، ۵۳4 هزار نفر نیروی نظامی فعــال و 400 هزار نیروی 

ذخیره نظامی.

ایران هراسی جدید
گزارش جدید ارتش آمریکا که با هدف هشدار دادن به مقامات دولتی این 
کشور تهیه شده نشــان می دهد، وقوع یک حمله با بمب الکترومغناطیسی که 
اکنون در اختیار کره شمالی، روسیه و ایران است، می تواند ایاالت متحده را به 
طور کامل محو کرده، میلیون ها نفر را کشته یا بی خانمان کند و حتی هواپیماهای 

در حال پرواز را به زمین بیندازد.
 این گزارش کنگره آمریکا هشــدار داده اســت که وقوع چنین حمله ای 
می تواند ۹0 درصد جمعیت ســاکن در ساحل شرقی ایاالت متحده را در طول 
مدت یک سال از میان برده، شبکه برق رسانی را نابود یا مختل کرده و ترابری، 
فــرآوری مواد غذایی و خدمات درمانــی را فلج کند. در صورت قطعی برق ۹۹ 
رآکتور هســته ای در آمریکا به دلیل ناتوانی در خنک شدن ذوب خواهند شد و 
4/1 میلیون نفر که در اطراف تأسیسات هسته ای زندگی می کنند، به دلیل خطر 

تشعشعات رادیواکتیو مجبور به ترک خانه های خود می شوند.

اخبارویژه

هرچند بن سلمان در نشست سران 
گروه بیست شــرکت کرده است و 
می تواند از مصونیت قضایی استفاده 
کند، اما تصاویر منتشر شده نشان 
می دهد که نماینده رژیم ســعودی 
در این نشســت در انزوای کامل از 
ســوی دیگر رهبران این گروه قرار 

گرفته است

هدف  ســعودی ها  چهره  تطهیر 
رژیم  ولی عهد  بن سلمان،  سفرهای 
ســعودی حاکم بر کشور عربستان 
بود. سفری که از امارات، نزدیک ترین 
متحد منطقه ای عربســتان در این 
روزها آغاز شد و سرانجام به آرژانتین 
برای شرکت در اجالس رهبران گروه 

۲۰ رسید

سرمقاله
ادامه از صفحه اول

۳ـ روند سوم، روند افول قدرت آمریکا به منزله شیطان بزرگ و عامل 
اصلی بدبختی ها و مشکالت بشریت و به ویژه مسلمانان در عصر حاضر است. 
همه شاخصه ها، بیان کننده شدت گرفتن افت قدرت آمریکا در جهان و به ویژه 
در جهان اسالم است. آمریکایی ها ابتدا با پیروزی  انقالب اسالمی، موقعیت خود 
را به طور کامل در ایران از دست دادند و اکنون به پدیدآیی بیداری اسالمی 
و شکل گیری جریان مقاومت، در حال از دست دادن موقعیت و نفوذ خود در 

دیگر کشورهای اسالمی هستند.
همه کارشناسان و صاحب نظران امور بین الملل و حوزه سیاست، با استناد 
به سه روند مذکور، معتقدند در آینده ای نه چندان دور، آمریکایی ها به ناچار 
باید به طور کامل از غرب آسیا خارج شده، این منطقه را به صاحبان اصلی اش، 
یعنی ملت های منطقه بسپارند. ملت های منطقه با بیداری اسالمی پدید آمده، 
در حال غلبه بر اختالفات و تفرقه هایی هستند که مستکبران بر آنان تحمیل 
کرده بودند. بیداری اســالمی مقدمه وحدت امت اسالم است. وحدت امت 
اسالمی، نقش مهمی در شتاب گرفتن حرکت تمدن سازی  اسالمی با محوریت 
جمهوری اســالمی دارد. غرب با محوریت آمریکا، با همه توان می خواهد از 
شکل گیری تمدن نوین اسالمی جلوگیری کند؛ ولی هرگز موفق نخواهد شد. 
دلیل آن روشن است، غرب هرگز نمی تواند روند بیداری اسالمی را تغییر داده 

و مسلمانان را برای بار دیگر دچار غفلت کند.

گزارش خبری ـ تحلیلی صبح  صادق از دوره گردی های بن سلمان از بحرین تا آرژانتین

تنهایی های ولی عهد! جنگ چندجانبه هیبریدی آمریکا علیه ایران
 

بــا نگاهی به گزارش های اندیشــکده  ها و مراکز مطالعــات راهبردی در غرب 
 Hybrid( درمی یابیــم که آنهــا از نوع جدیدی از جنگ به نام جنگ هــای هیبریدی
Warfare( سخن به میان می آورند و ایران را یکی از بازیگران این نوع جدید از جنگ 

علیه غرب معرفی می کنند.
جنگ هیبریدی یا ترکیبی در بُعد نظامی که گاهي از آن به عملیات های پیچیده، 
جنگ های کوچک یا جنگ های نامنظم نیز یاد مي شــود، جنگی اســت که در آن به 
صورت ترکیبی قابلیت های نیروهای نظامي متعارف به شــیوه ای پیچیده و هماهنگ 
به کارگیری شده است. بنابراین، طبیعي است که بیشتر بازیگراِن غیردولتي، این گونه 
امکانات و شرایط را ندارند. این گونه از نبرد، به لحاظ گزینش تاکتیکي، تنها به بازیگران 

غیردولتي و ضعیف محدود نیست و به خودي خود نیز جدید به شمار نمي آید.
از همین رو ترامپ و باند حاکم بر آمریکا در راستای اهداف ارتجاعی و دگماتیک 
خود به دشمنی شدید با ایران ادامه می دهند و رسانه ها را به صورت ابزار جنگ روانی 
و هیبریدی علیه ایران و متحدان ایران در کشورهای عربی و اسالمی به کار می گیرند. 
با توجه به این واقعیت، جنگ رســانه ای آمریکا با جنگ اقتصادی و تحریم های ضد 

انسانی علیه دولت و ملت ایران مکمل یکدیگر هستند. 
آمریکا و دول غربی و متحدان و وابســتگان آنها در کشورهای عربی و اسالمی 
جنــگ روانی و فراتر از آن جنگ هیبریدی را کــه جنگ ترکیبی با ابزارهای جنگ 

متعارف و نامتعارف است علیه ایران به کار می گیرند. 
جنگ هیبریدی ترکیبی از جنگ اقتصادی، جنگ دیپلماتیک، جنگ سایبری، 
جنگ اطالعاتی و تبلیغاتی، عملیات راه اندازی شــورش ها و حمایت از آشــوب ها و 
اعتراضات، بهره برداری از نیروهای مخصوص نامنظم نفوذی و شبه نظامی )میلیشیا( 

است.
آمریکا و انگلیس و رسانه های وابسته جنگ هیبریدی را علیه ایران به کار گرفته اند. 

این نوع جنگ شامل عملیات چندجانبه و ترکیبی است:
ـ جنــگ اقتصادی و تحریم ها؛ با هدف تضعیف نظام اقتصادی، پیشــگیری از 
ســرمایه گذاری های عمرانی، تولیدی،  صنعتی، کشاورزی، محیط زیست، بهداشتی 

و رفاهی.
ـ گسترش فقر و دامن زدن به نارضایتی مردم و گسترش اعتراضات و اعتصابات، 

حمایت تبلیغاتی از نارضایتی مردم و تحریک آنها.
ـ افشــای اسناد حقیقی یا جعلی اختالس ها و رشوه گیری های مقامات دولتی؛ 
بزرگ نمایی حقیقی یا جعلی مرفه زندگی کردن مقامات دولتی و خانواده ها و آقازاده ها 
از یک سو و فقر گسترده مردم از سوی دیگر. برای تحریک جامعه علیه حاکمیت و ایجاد 
درگیری بین آنها و ایجاد خأل قدرت و آشوب و امنیتی کردن اوضاع سیاسی و اجتماعی.
ـ ناکارآمد نشان دادن اسالم در سطح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
رفتار فردی و اجتماعی، حقوق و آزادی های بشــری، حقوق زنان و کودکان و محیط 
زیست و تحریک اختالفات مذهبی و دامن زدن به درگیری های قومی، زبانی و مذهبی، 
در نهایت لزوم جایگزین کردن دیگر ادیان و ایدئولوژی ها به جای اسالم و نظام حاکم.
ـ بسیج افکار عمومی جهان علیه دولت مورد هدف و اقدامات دیپلماتیک برای 
منزوی کردن ایران در ســطح جهان. تضعیف حاکمیت دولت از طریق عملیات نفوذ 
اطالعاتی، عملیات تروریستی مذهبی و قومی جدایی طلبانه، اجرای عملیات مخصوص، 
تولید)منشأ افغانستان( و قاچاق و توزیع مواد مخدر در کشور و متهم کردن دولت به 

مبارزه نکردن با مواد مخدر و حتی عامل قاچاق مواد مخدر. 
ـ تشویق مردم به شرکت در تظاهرات های خیابانی و اعتصابات و اعتراضات و به 
خشونت کشاندن اعتراضات با گروه های عملیاتی نفوذی، وادار کردن نیروهای امنیتی 
و نظامی برای سرکوب خونین اعتراضات و بهره برداری تبلیغاتی از آنها و آماده کردن 

افکار عمومی برای پذیرش دخالت نیروهای خارجی و اشغال کشور.
ـ بازسازی دوباره گروهک منافقین برای پشتیبانی عملیاتی داخل ایران و هدایت 
گروه های تروریســتی دیگر برای عملیات در مناطق گوناگون ایران، بخش دیگری از 

جنگ هیبریدی غرب علیه ایران است
هدف میان مدت آمریکا از جنگ هیبریدی با ایران، فرصت طلبی از نقاط ضعف 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران در دفاع از خود است. 

یادداشتشفاهی

شماره۸۷۶ سالنوزدهم دوشنبه1۲آذر139۷

 سیدعلی قائم مقامی 
کارشناس مسائل بین الملل

نمونه هایی برای عیارسنجی!
  محمد فخری/  در حالی که زلزله ای نزدیک به هفت ریشتر غرب کشور را لرزانده 
و بخش قابل توجه مردم در اســتان کرمانشاه را درگیر کرده بود، روزنامه »شهروند«، رسانه 
رسمی سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به جای آنکه به منزله رسانه بزرگ ترین 
نهاد امداد و نجات کشور به زلزله کرمانشاه توجه کرده و گزارشی از عملکرد و اقدامات این 
ســازمان ارائه دهد، عکس یک خود را به احمد خمینی اختصاص داده و گزارشــی درباره 

ازدواج او منتشر کرد!
برنامه گفت وگو محور »من و شــما« شبکه شــما، برنامه ای که در گیر و دار گفت وگو 
با مســعود فراستی از منتقدان سینما نمایشــی از بی نزاکتی و بی ادبی از سوی مجری این 
برنامه شــد، تا آنجا که فراستی با عذرخواهی از مخاطبان استودیو برنامه زنده را ترک کرد! 
جدای از وزن و اندازه برنامه »من و شما« و میزان توانایی آرش ظلی پور مجری این برنامه، 
که مدت هاســت در یکی از پربیننده ترین ساعات تلویزیون به زندگی شخصی و مسائل زرد 
زندگی سلبریتی ها می پردازد، گفت وگویی سخیف و به دور از شأن در کنار آشفتگی از انتقاد 
به فیلم های مبتذل سینمای ایران! عالمت سؤال بزرگی را در ذهن مخاطبان رسانه ملی به 
وجــود آورد که چرا باید آنتن زنده تلویزیون در اختیار افرادی قرار بگیرد که عالوه بر پایین 
آوردن سطح فرهنگ و ذائقه مردم به اخبار زرد، از جریان فکری و گرایشی حمایت کنند که 

درست در مقابل ارزش های مردم قرار دارد؟!
اگرچه نمی توان به دلیل دو نمونه مذکور درباره همه جریان رسانه ای کشور قضاوت کرد 
و اگرچه هیچ تردیدی نیست که بخش بزرگی از رسانه های کشور و فعاالن رسانه ای چه در 
روزنامه ها، نشریات، رسانه ملی و... در مسیر ارتقای فرهنگی کشور گام برداشته و در تالشند 
دغدغه ها و ســخنان مردم را بازتاب بدهند؛ اما این دو نمونه که به فاصله کوتاهی رخ داد و 
یافتن موارد مشــابه آن در فضای رسانه ای کشور سخت نیست، متر و معیاری در اختیار ما 
قرار می دهد که بتوانیم ارزیابی نسبی از جهت حرکت رسانه ها در کشور داشته باشیم! متر 

و معیاری که به ما نشــان می دهد متأسفانه جریان های خاص که گاه حتی رویکردهای ضد 
ارزشــی و مبتذل دارند، در فضای رسانه ای نه تنها وجود دارند؛ بلکه توانسته اند بخش قابل 
توجهی از توان و ظرفیت های رســانه ای کشــور را در اختیار خود بگیرند؛ آن هم درست در 
روزهایی که کشــور درگیر جنگ رسانه ای بزرگ است و به تعبیر دقیق رهبر معظم انقالب 
رسانه و اهالی آن به منزله نیروهای مسلح کشور در این میدان هستند! از این رو با توجه به 
این شرایط بازنگاهی جدی به فضای رسانه ای کشور و تالش برای شکل گیری جریان انقالب 
و وارد کردن جوانانی که دل در گرو انقالب، اهداف آن و آینده ایران اسالمی دارند، ضروری تر 

از هر زمان دیگر است!

تحلیل



 محمدجواد ظریف: امروز و پس از رنج های انسانی فراوان و جنایات 
جنگی ناگفته از ســوی ائتالف سعودی و همدستان آمریکایی آنها و 
تالش برای تطهیر جنایات شــان با اتهامات پوچ و بی اساس علیه ایران، هنوز هم 
طرح چهار ماده ای)آتش بس، ارسال کمک های بشردوستانه، گفت وگوهای یمنی ـ 

یمنی و تشکیل یک دولت فراگیر( تنها گزینه قابل دوام و اعتماد است.
 سیدیاســر جبرائیلی: جریان لیبرال پس از ناامیدی از براندازی 
ســاختاری، به براندازی رفتاری رو آورده و راه آن را بی خاصیت سازی 
جایگاه والیت فقیه در جمهوری اسالمی و تقلیل نقش ولی به پاپ می داند. سکوت 
شخصیت های مدعی انقالبی گری در برابر هجمه همه جانبه لیبرال ها علیه نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی، یادآور همان سکوتی است که عده ای در فتنه 
۸۸ اختیار کردند. امروز ســاکت فتنه کســی است که در برابر هجمه به جایگاه 

والیت سکوت اختیار کرده است.
 مهدی محمدی: ماجرای قتل جمال خاشقجی با وجود همه تالشی 
که برای فراموشــی آن می شود، اثر خود را بر الیه های زیرین تحوالت 
منطقه ای و بین المللی گذاشته است.تأثیر اصلی قتل خاشقجی نخست در تقویت 
جریان های منتقد ترامپ و عمیق تر شدن اتهام ها به او  درباره تبانی با دولت های 
خارجی در اداره دولت ظهور یافت، سپس بسیج نخبگان سیاسی و رسانه ای علیه 
ترامپ را تشدید کرد و در نهایت پس از انتشار ارزیابی سیا درباره آمریت بن سلمان 
در قتل، به نوعی رویارویی پنهان میان ترامپ و  جامعه اطالعاتی آمریکا انجامید 
که پیش از آن هم روابط چندان گرمی نداشتند. توقع نتایج فوری از این تحوالت 
چندان منطقی نیست؛ اما می توان گفت در میان مدت برخی روندها دیگر هرگز 

چنان نخواهد بود که در گذشته بوده است.

  مهدي سعیدي/ این روزها اوضاع اردوگاه اصالح طلبان چندان به سامان نیست. مدت هاي 
مدیدي است که در این اردوگاه تالش برجسته اي براي همگرایي مشاهده نمي شود و همین فاصله ها 
موجب شــده اســت روز به روز بر اختالف نظرات افزوده شود. ضمن آنکه عملکرد ناموفق دولت روي 
کارآمده با حمایت اصالح طلبان در کنار انتقادها به فراکســیون امید مجلس نیز آشــفتگي را در این 
اردوگاه بیش از پیش کرده است. فقدان مرجعیت در تصمیم گیري و تقویت جریان واگرا نیز مزید بر 
علت شده و صداهاي گوناگون و متناقض بسیاري از این جمع به گوش مي رسد. وضعیت هواداران نیز 
آشفته است و اصالح طلبان متهم به ناکارآمدي، پاسخي براي حل معضالت ایجاد شده نداشته و همین 

امر موجب کاهش وزن سبد حامیان شان شده است. 
در این وضعیت شاهد آغاز برخي فعالیت ها براي سامان دادن به این اوضاع آشفته هستیم. آخرین 
نمونه آن برگزاري کنگره ملي حزب کارگزاران سازندگي ایران در روز هشتم آذر است که در نهایت با 
صدور بیانیه اي به کار خود پایان داد. این بیانیه که عصاره اندیشه یکي از جریان هاي اصلي در اردوگاه 

اصالح طلبان است، حاوي نکات 
و مالحظات متعددي است که  
در این نوشتار تنها به آن بخش 
که به مسائل و مناقشات درون 
اردوگاهي اشــاره دارد، توجه 

مي کنیم.
1ـ در این بیانیه شــاهد 
ارائه قرائت کارگزاراني از جریان 
اصالح طلبي هستیم که آغاز آن 
را نــه در خرداد 1۳۷۶، که در 
مرداد 1۳۶۸ و با انتخاب آقاي 

هاشمي رفسنجاني به ریاست جمهوري تعریف مي کند. این جریان معتقد است، دوم خرداد خود فرزندي 
است که از دامن دوران سازندگي متولد شده و سردمدار و بنیانگذار آن سردار سازندگي است! این قرائت 
خود یکي از عوامل پایه اي اختالفات در این اردوگاه است که گاه خود را مانند گسلي فعال و متحرک 

نمایان کرده و حتي در تبیین ماهیت اصالح طلبي نیز چالش هاي جدي ایجاد مي کند.
2ـ متن بیانیه با طعنه به ســیدمحمد خاتمي و یادآوري این نکته که »به نظر ما ســران جبهه 
اصالحات مانند مرحوم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني باید خویش را فراجناحي و ملي بدانند و به هیچ حزب 
سیاسي خاصي محدود نشوند« به نحوي این پیام را منتقل می کند که خاتمي و امثال وي در صورتي 
مي توانند در رأس اصالحات قرار گیرند که از عالیق و اقدامات حزبي خود جدا شوند؛ وگرنه تعلق جناحي 
به بخشــي از اصالح طلبي و تداوم وضع موجود، مانعي براي نقش آفریني مؤثر آنها خواهد بود! ضمن 
آنکه یادآور این سخن است که بخشي از وضعیت نابسامان کنوني اصالح طلبي به دلیل از دست رفتن 
افراد فراجناحي، چون مرحوم هاشمي و افتادن امور کارها به دست افراد جناحي، چون خاتمي است!

۳ـ عبور از »شــوراي عالي سیاست گذاري اصالح طلبان« و اعالم ناکارآمدي و انقراض آن سخن 
دیگري است که از دل متن بیانیه مذکور قابل احصا است. منتقدان به این شورا ضمن نقد عملکردي 
که در طول سال هاي اخیر داشته اند، معتقدند این مجموعه با نوعي تمرکزمحوري و سانترالیسم امور 
کار را در اختیار داشــته و برخي از اضالع اصالحات را بر برخي دیگر ترجیح داده و در مجموع منافع 
کلي اردوگاه اصالح طلبي را لحاظ نکرده اســت. وضعیت نابســامان کنوني و تشــدید واگرایي ها هم 
محصول انحصارگرایي همین شورا بوده است! از این رو زمان فروپاشي این ساختار و جایگزیني سازوکار 

دموکراتیک فرارسیده است.
این نگاه در بخش قابل مالحظه اي از اصالح طلبان با مقاومت ها و مخالفت هاي جدي روبه رو است 
و تا حل این اختالفات امکان همگرایي واقعی در عمل میســر نخواهد شد. ضمن آنکه عبور از شوراي 
عالي سیاست گذاري اصالح طلبان و راه اندازي پارلمان اصالحات خود سرآغاز چالشي جدید خواهد بود 
که معلوم نیست امکان عبور از آن در اردوگاه اصالح طلبان وجود داشته باشد. اقدامي که مي تواند در 
آســتانه انتخابات مجلس دوازدهم در زمستان 1۳۹۸ به فروپاشي این اردوگاه و انشعاب و جدایي های 

جدید در اردوگاه اصالح طلبی بینجامد.
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   حسن خدادی/   در تاریخ پرفراز و نشیب اسالم، تفرقه بین مذاهب و 
ملل اسالمی، از مسائل پیچیده و بنیان کن جوامع اسالمی بوده است که خسارت ها 
و لطمه های مادی و معنوی جبران ناپذیری بر پیکر امت واحده اسالمی وارد کرده 
است. این زخم خونین در چهره زیبای امت اسالمی از دید مصلحان امت اسالمي 
پنهان نمانده و نگرانی آنان را برانگیخته است؛ از این رو در مقاطع تاریخی مصلحان 
بســیاري درصدد ایجاد وحدت بین مسلمانان بوده اند تا التیام بخش درد مهلک 
امت اســالمی باشــند که هر یک از آنان اهداف ویژه ای را نیز دنبال کرده  اند. در 
همین راستا، از منظر امام خامنه ای)مدظله العالی( مهم ترین و کلیدي  ترین اصل 
در سیاست خارجي در حوزه جهان اسالم، اصل وحدت و انسجام اسالمي است. 
از نظر فراواني کاربرد الفاظ در لســان رهبر معظم انقالب، بي  تردید واژه وحدت 
اهمیت بســیاري یافته، تا جایي که امروزه ایشــان را یکي از بزرگ ترین منادیان 
وحدت برمی شمارند. کثرت آثار محققاني که وحدت را از منظر رهبر معظم انقالب 

بحث کرده اند، شاهدی بر مدعاست.
تأکید قرآن بر اصل وحدت، جای هیچ تردیدی را باقی نخواهد گذاشت که 
همه مســلمانان باید تحت لوای امت واحده، به جانب صحیحی حرکت کنند و 
از هرگونه عملی که این حرکت را ُکند می کند و به سوی تفرقه و اشتقاق سوق 
می دهد، بپرهیزند. در همین راستا، امام خامنه ای)مدظله العالی( معتقدند عامل 
اصلــی پیروزی، غلبه بر فیزیک رقیب نیســت؛ بلکه غلبه بر راهبرد و ایدئولوژی 
طرف مقابل است؛ از سوی دیگر همه مسلمانان یک قبله و یک کتاب دارند، همه 
به نبوت پیامبر اکرم)ص( ایمان و اعتقاد دارند، به یک شکل روزه می گیرند، مانند 
هم حج می کنند، مانند هم ازدواج می کنند و مهم تر اینکه اهداف مشترکی دارند 
و گذشــته از احســاس تعلق به ملت خود، به دنبال عملی کردن اهداف اسالمی 
هستند، نیاز بیشتری به وحدت و انسجام دارند و اتفاقاً همین اسالم گرایی است که 
آنها را از دیگر کشورهایی که مبتنی بر ناسیونالیسم ایجاد شده و انسجام یافته اند، 
متفاوت می کند: »نصیحت ما به حّکام کشــورهای اســالمی هم این است که به 
والیت اسالم برگردند؛ تحت والیة اهلل قرار بگیرند؛ والیت آمریکا و والیت طاغوت 
به کار آنها نخواهد آمد. امروز متأّسفانه بعضی از کشورهای مسلمان منطقه  ما به 
جای والیة اهلل، زیر َعلَم والیت طاغوت ســینه می زنند، به جای تبعّیت از اسالم و 

از نور قرآن، از آمریکا تبعّیت می کنند.«)1۳۹۷/۹/4(
بنابراین از منظر معظم له، وحــدت ایدئولوژیکي، وحدتي آرماني و مطلوب 
است که در سطح مذاهب اسالمي، هدفی عالی است؛ اما آنچه مطلوب، عملی و 
شدني است، وحدت استراتژیکي به معناي وحدت عملي و همبستگي بر اساس 
اصول مشترک اسالمي در برابر دشمن مشترک جهان اسالم است که کیان اسالم، 

منابع و ذخایر کشورهاي اسالمي را هدف قرار داده است.
همچنیــن با وجود ضرورت های قرآنی، ســیره و روایات ائمه معصوم)ع( و 
همچنین دالیل عقلی، هیچ گونه شکی در حفظ وحدت نمی توان وارد کرد؛ ولی 
سؤال اینجاست که مرزهای وحدت چه هستند و حوزه و قلمروی آن تا کجاست؟ 

آیا منظور اتفاق نظر در همه مسائل علمی و اعتقادی است؟
باید اشاره کرد، به هیچ وجه نباید چنین تصور شود که برای حصول وحدت، 
همه باید به یک رنگ درآیند و الزم باشــد بســیاری از عقاید کنار گذاشته شود؛ 
چرا که چنین چیزی در شــرایط حاضر، هرگز قابلیت عمل پیدا نمی کند، بلکه 
غرض از وحدت، مدارا با عقاید گوناگون است. رهبر معظم انقالب در همین راستا 
می فرمایند: »منظور ما از وحدت چیست؟ یعنی همه  مردم یکسان فکر کنند؟ ... 
یعنی نبودن تفرقه و نفاق و درگیری و کشمکش. حتی دو جماعتی که از لحاظ 
اعتقاد دینی مثل هم نیســتند، می توانند اتحاد داشته باشند؛ می توانند کنار هم 

باشند؛ می توانند دعوا نکنند.«)1۳۷۹/1/2۶(

والیت اسالم به مثابه وحدتی ایدئولوژیک و راهبردی

مهشید ضیایی که از فرقه ضاله بهائیت جدا شده است، در تشریح چگونگی رابطه سران بهائیت با رژیم غاصب صهیونیستی گفت: بر عکس 
ســال ها و دوره های پیش که هیچ کس نمی توانســت در انتخابات شرکت کند، ســال ۸۸ در تمام ضیافات فرقه اعالم شد که به دستور سردمداران 

»بیت العدل« در انتخابات این دوره شرکت کنید.

 بسیج بهائی ها 
برای رأی به نامزد فتنه

 رفتار ناشیانه در مقابله با تحریم
سعید لیالز در ســومین کنگره ملی حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: »از بنده 
می پرســند چرا پس از انتخابات ۹۶ و رأی به روحانی اکنون وضعیت به این سمت کشیده 
شــده اســت. پیش از آن باید به این نکته اشاره داشت که ظرف سال های ۹2 تا ۹۶ اقتصاد 

دستاوردهای بزرگی را شاهد بود.
 در آن زمان متوسط رشد اقتصاد بیش از دو برابر عربستان، بیش از سه برابر روسیه و 
باالتر از متوســط اقتصاد کل جهان بود.« او گفت: »14 درصد کل نقدینگی کشور در زمان 
ناصرالدین شاه تا اآلن برای مؤسسات مالی اعتباری هزینه شده است؛ لذا رذیالنه ترین دروغ 

آن است که بگوییم تورم 40 درصدی عامل اصلی تحریم هاست.«
 وی با بیان اینکه پس از تحریم ها عملکرد دولت و نظام سیاسی شامل مجلس ناشیانه 
و سردرگم بود، گفت: »انگار یک عده دبیرستانی از پشت میز به زور مسئول شده اند و قرار 
اســت کشــور را در مقابل تحریم ها مدیریت کنند. انگار نه انگار که مجرب ترین مسئوالن و 
کادر در جهان در برابر تحریم ها وجود دارد.« این عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران با 
بیان اینکه منافع بنده ایســتادگی در مقابل آمریکاست، گفت: »من ضد امپریالیسم هستم. 
هارتر از امپریالیســت آمریکا در طول تاریخ ندیده ام. نمونه آن را می توان در نرخ تورم دالر 

ظرف 100 سال گذشته دید که 2۵00 درصد بوده است.
 برخــی فکــر می کنند می تــوان با طنــاب آمریکا به چــاه رفت. آمریــکا از 1۹۷1 
تاکنــون حدود ۳۵ هــزار میلیارد تومان از ثروت جهانی را با تغییر نرخ ارز دزدیده اســت. 
بــه این دالیل به ایســتادگی معتقد هســتم؛ اما از آن طــرف تصمیم گیری های اقتصادی 
 دولــت حاکی از ایســتادگی نیســت. بی عملی موجود بنده را به پشــت صحنه سیاســی

 راهنمایی می کند.«

   نوید کمالی/  رژیم صهیونیستی در طول جنگ سوریه همواره تجاوز به حریم هوایی این کشور 
را با هدف مقابله با تحرکات جبهه مقاومت به مثابه حقوق مشروع خود قلمداد کرده است؛ اما حادثه مهم 
بهمن ماه سال گذشته و ساقط شدن جنگنده اف 1۶ این رژیم به وسیله پدافند هوایی سوریه فصل جدیدی 

از تقابل نظامی بین سوریه یا به طور کلی جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی را گشود.
پیش از این واقعه، همواره رژیم صهیونیستی به دلیل بهره گیری از جدیدترین فناوری های اطالعاتی 
و نظامی قادر بود بدون نگرانی نســبت به ایجاد مزاحمت از جانب سامانه های پدافندی سوریه وارد حریم 

هوایی این کشور شده و اهداف خود را با دقت باالیی هدف قرار دهد.
اما در پی ماجرای هدف قرار گرفتن جنگنده پیشرفته صهیونیستی از طریق سامانه دفاع هوایی اس 200 
برای سران نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی این واقعیت محرز شد که توان پدافندی ارتش سوریه نسبت 
به گذشته ارتقا یافته و ساختار آن برای مقابله با تهدیدات هوایی رژیم صهیونیستی باز طراحی شده است.
با مروری بر راهبردهای دفاعی رژیم صهیونیستی درمی یابیم که دکترین نظامی رژیم صهیونیستی بر 
روی چند اصل اساسی، از جمله 
توان اتمی بــرای تضمین بقا و 
تحت کنترل قــرار دادن منابع 
تهدید از طریق اجرای ضربه زنی 
ناگهانی نظامی و اطالعاتی استوار 
است. در همین راستا و در طی 
سالیان اخیر بارها شاهد بوده ایم 
ارتــش رژیم صهیونیســتی از 
طریق نیروی هوایی و موشکی 
خود اهداف نظامی و غیر نظامی 
گوناگونــی را در خاک ســوریه 
هدف قرار داده اســت و در توجیه آن نیز بارها بر سیاســت خود مبنی بر تالش برای جلوگیری از انتقال 
تسلیحات مدرن به حزب اهلل لبنان تأکید کرده است؛ با این حال آن گونه که مبرهن است این دوران بزن و 

در رو برای رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است.
برای درک بهتر این موضوع باید بدانیم، ســتون فقرات پدافند هوایی ســوریه متشکل از سامانه های 
موشکی بلند برد، میان برد و کوتاه برد است که بخش اعظم آن در دهه های پیشین و از سوی شوروی  سابق 
به این کشــور واگذار شــده اســت و طبیعتاً نمی توان از این تجهیزات انتظار مقابله مؤثر با تهدیدات نوین 
هوایی را داشــت؛ اما با ورود روسیه به بحران سوریه این کشور با ارائه سامانه های مدرن دفاع هوایی مانند 
اس ۳00، بوک ام 2 و پانتســیر ـ اس1 توان پدافند هوایی ارتش سوریه را در سه سطح بلندبرد، میان برد و 
کوتاه برد به شــکل فزاینده ای افزایش داد که یکی از تأثیرات مثبت آن کاهش محســوس تجاوزات هوایی 

رژیم صهیونیستی به سوریه است.
در ماجرای اخیر تجاوز هوایی رژیم صهیونیســتی به مواضع ارتش ســوریه در مناطق گسترده ای از 
حومه دمشــق، پایتخت و قنیطره در جنوب سوریه نیز شــاهدیم که در نخستین ثانیه های شروع تهاجم 
جنگنده های صهیونیستی، سامانه های پدافندی ارتش سوریه واکنش نشان داده و بنا بر اخبار رسمی چهار 
موشــک هدایت شونده و یک جنگنده صهیونیستی را ســاقط و این پیام را به افکار عمومی سرزمین های 
اشــغالی و حامیان منطقه ای و بین المللی رژیم صهیونیســتی منتقل می کند کــه هزینه روانی و نظامی 
رژیم صهیونیستی در مواجهه با جبهه مقاومت بیش از پیش افزایش یافته، آن هم در شرایطی که شکست 
اخیر رژیم صهیونیستی در تجاوز به غزه موجی از اعتراضات عمومی صهیونیست ها را علیه کابینه امنیتی 
این رژیم برانگیخته اســت. از این رو قبول شکســت هایی دیگر از جمله تجاوز اخیر به سوریه می تواند به 
راحتی زمینه ســقوط رژیم صهیونیستی و سپرده شــدن نتانیاهو به کتب تاریخی را فراهم کند و به رغم 
تکذیب مســتندات شکست تجاوز اخیر از ســوی مقامات این رژیم به دلیل وجود شرایط بی اعتمادی در 
افکار عمومی ســاکنان سرزمین های اشغالی به کابینه این کشور، نه تنها از هزینه های روانی این شکست 
برای رژیم صهیونیستی کاسته نشد بلکه تحلیلگران اعتقاد دارند رژیم صهیونیستی به دلیل ترس از قبول 
شکست های دیگر در مواجهه با پدافند هوایی سوریه و همچنین در راستای اجتناب از بی اعتباری بیشتر 

در ماه های آینده از اجرای تجاوزات مشابه تا حدود زیادی اجتناب خواهد کرد.

پایان دوران بزن در رو

 مانع توقف جنگ یمن
آمریکا که خود با ارائه پشتیبانی 
لجســتیکی و غیر لجســتیکی، به 
طور رســمی و مســتقیم در حمله 
نظامی به یمــن دخالت دارد، ادامه 
این جنــگ را فرصتی طالیی برای 
فروش اسلحه به عربستان و امارات 
و بستن قراردادهای بزرگ می داند. 
رئیس جمهور این کشور اگر چه در 
نهایت اعتراف کرد، حمله عربستان 
و امارات به یمن سبب بروز وضعیت 
انســانی دشوار در این کشور شده و 
آن را به طور کامل ویران کرده است؛ 
اما باز هم در توجیه حمایت های خود 
مدعی شــد با نفوذ ایــران در یمن 
می جنگد؛ حتــی اگر این جنگ به 
قیمت نابودی کامل این ملت تمام 
شــود. این کشــور از این هم فراتر 
رفته و به اتفاق همدستان سعودی 
و اماراتی خود در برخی نشست های 
صحنه ســازی های  و  مطبوعاتــی 
سیاســی، ایران را مسئول وخامت 
اوضاع انســانی در یمن دانســته و 
مدعی شــده است، ایران با حمایت 
تسلیحاتی از جنبش انصاراهلل سبب 
طوالنی شدن زمان جنگ شده است.

هیئت عالی نظارت
مجمع  عضو  احمدی توکلــی، 
نظــام گفت:  تشــخیص مصلحت 
»در ایــن دوره، رهبر معظم انقالب 
کمیســیون نظارت مجمع را منحل 
کردنــد و بیان داشــتند جمعی از 
اعضای مجمع به انتخاب خود اعضای 
مجمــع، هیئت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را تشکیل 
دهنــد. در واقع رهبــری اختیارات 
خــود را مندرج در بند 2 اصل 110 
قانون اساسی به این هیئت تفویض 
کرده اند کــه آنها نیز جدا از مجمع 
انجــام وظیفه می کنند.« وی اضافه 
کــرد: »بنابراین نظــر هیئت عالی 
نظارت مجمع، نظر رهبری به حساب 
می آید؛ نظر آن نیز حاکی از تعارض 
یک مصوبه مجلس، سیاست دولت 
و اقدام دادگاه یا دادســتانی )به این 
دلیل که سیاست های کلی در بخش 
قضایی نیز وجود دارد( با سیاست های 
کلــی نظام در زمینه ها و موضوعات 
مختلف است. بنابراین وقتی هیئت 
عالــی نظارت مجمع عنوان می کند 
که خالف سیاســت های کلی است، 

باید اصالحات الزم صورت گیرد.«
 تحقیر محترمانه

دفتر  اســت  قرار  اروپایی هــا 
ســازوکار مالی در پاریس راه اندازی 
کنند که مسئولیتش بر عهده آلمان 
اســت. ابوالفضل ظهره وند، ســفیر 
اســبق ایران در ایتالیا با بیان اینکه 
هنــوز خبری از این اتفاق نیســت، 
افزود: »طبق آخرین گفته مقامات 
اروپایی آنها اقدامی درباره مســائل 
نفتی نمی کنند و فقط در مســائل 
اقالم کشــاورزی، دارو  تأمین غذا، 
و تجهیزات پزشــکی اقدام خواهند 
کــرد که این موارد هم به این دلیل 
است که مجوزش را از آمریکایی ها 
گرفته اند.« این سؤال مطرح می شود 
که چــرا اصاًل ما باید در زمینه دارو 
و تجهیزات پزشــکی منتظر اقدام 
اروپایی ها بمانیم؛ چرا که این موضوع 
برای کشوری مثل ایران تحقیرآمیز 

است.
تراز یک میلیارد دالری

توسعه  ســازمان  سرپرســت 
تجارت از رشــد حدود 14 درصدی 
صادرات غیر نفتی در هشــت ماهه 
امســال خبــر داد و گفــت: »تراز 
بازرگانی کشور در همین بازه زمانی 
مثبت یک میلیارد دالر اســت و در 
صورت استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجــود می تواند بهتر نیز شــود.« 
محمدرضا مودودی اظهار داشــت: 
»صــادرات کاالهای غیــر نفتی در 
هشــت ماهه امســال بیش از 2۷ 
میلیــارد و ۳00 میلیون دالر بوده 
اســت که البته تا نیمه آبان ماه این 
عدد از ۳0 میلیارد دالر عبور کرده 
و نســبت به بازه زمانی مشابه سال 
گذشته رشــد حدود 14 درصدی 

داشته  است.«
درس پا برهنه ها

حســین امیرعبداللهیــان در 
صفحه اجتماعی خود نوشت: »آقای 
عادل الجبیر! به یــاد دارید که هفته 
سوم تجاوز ریاض به یمن به شما در 
جده گفتم که جنگ را متوقف کنید 
و شما با تکبر گفتید: حوثی ها را ظرف 
چند روز نابود می کنیم! اکنون حدود 
چهار سال گذشــت و پابرهنه های 
بااراده یمنی با مقاومت و فعال سازی 
موشــک های ارتش یمن شــما را 

شکستند و درس سختی دادند.«

اصالح طلبان در چالش واگرایي

رویخطخبر

تبیین

نکتهگرام

عکسخبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

می خواهند ایران را بترسانند!
»تهران، انبوهی از شبه نظامیان را در خاک سوریه به خدمت گرفته و این نیروها به همراه 

حزب اهلل در کنار نیروهای دولت سوریه علیه مخالفان مسلح می جنگند.« 
نشــریه نیویورکر با اعالم این مطلب نوشــت: »در ماه مارس گذشته، ترامپ اعالم کرد 
نیروهای آمریکایی از ســوریه خارج خواهند شــد؛ اما پس از برکناری دو مشاور امنیتی از 
سوی ترامپ و سپردن این سمت به جان بولتون، لحن دولت آمریکا در قبال سوریه و ایران

 تغییر کرد. 
بولتون سال گذشــته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: هدف ما تغییر 
نظام در ایران است. همان گونه که بوش در سال 2002 عراق را در سخنرانی خود در سازمان 
ملل متحد تهدید کرد، ترامپ نیز در ســخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در روز 2۵ سپتامبر با اشاره به ایران گفت اجازه نخواهیم داد بزرگ ترین حامی تروریسم)!( 

به خطرناک ترین جنگ افزار جهان دسترسی پیدا کند. 
ســخنان تند ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی شــاید صرفاً برای ترساندن ایران باشد؛ 
اما ایرانی ها نیز نشــان داده اند آماده اند تا با همان لحن به آمریکایی ها پاسخ دهند. ایران در 
واکنش به حمله به مراسم رژه نظامی در اهواز در ماه اکتبر، مواضع داعش در دیرالزور را با 

موشک های بالستیک هدف قرار داد.
 علی شــمخانی، همتای ایرانی بولتون در پاســخ به وی که گفتــه بود تهدیدهای ما 
را جدی بگیرید، گفت ما شــما را جدی گرفتیم و مواضعی در فاصله ســه مایلی شــما را با 
موشــک هدف قرار دادیم. اگر آمریکا به ایران حمله کند، با جبهه جنگی ای روبه رو می شود 
 که دامنه آن تا ســوریه، عراق، افغانســتان و حتی یمن، ســومالی، لیبی و نیجر کشــانده 

خواهد شد.«

برابری زن و مرد در غرب، حتی در کتک خوردن در تظاهرات!

قحطی، ارمغان ائتالف عربی برای کودکان یمن

تجلیل علی دایی از خانواده شهید مدافع حرم بلباسی

دلقکی که کشتار می کند؛ اعتراض تونسی ها به سفر بن سلمان

توزیع سبد کاال در روستاهای صعب العبوربا نگهداری و جمع آوری در بطری، معلوالن صاحب ویلچر می شوند 

معلمی که روزانه 6۰ کیلومتر می رود تا به سه دانش آموز درس بدهد عبور مهاجران از دیوارهایی که ترامپ  دورآمریکا کشیده است
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محمدحسن قدیری ابیانه می گوید: کشوری که قابلیت بهره گیری از ابزار کنترل و مدیریت انگاره های ذهنی را دارد، می تواند پشت دشمن را به خاک بمالد و نیروهای خودی را در جبهه دفاع از 
اهداف خود سازماندهی کند. از این رو، ارتقای آگاهی رسانه ای جامعه و آشنا کردن مردم با روش های پیچیده نظام سلطه در این حوزه و افزایش قدرت رسانه ای برای طرح شعارهای انقالب اسالمی 

می تواند سد بزرگی در برابر توطئه ها ایجاد کرده و ملت ایران را همچون دیگر عرصه ها، از این میدان پیروز خارج کند.

 قدرت رسانه ای
 ابزار پیروزی

در حالی که کشور با مشکالت عدیده ای به ویژه در عرصه اقتصاد مواجه است و در واقع 
درگیر یک جنگ تحمیلی و تمام عیار اقتصادی هستیم، نباید اجازه داد این جنگ اقتصادی، 
ما را از مباحث فرهنگی غافل کند. اصاًل تمام مشکل و درگیری سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
دشمن با ما بر سر همین فرهنگ است. اگر ملت و نظام ایران در مقابل سلطه فرهنگی آمریکا 

سر خم کند و تسلیم شود، خود به خود بقیه درگیری ها هم تمام می شود

صبح صادق به بهانه رونمایی از توصیه های  رهبر معظم انقالب به  اصحاب هنر و رسانه، اهمیت و ابعاد جنگ نرم دشمن را بررسی می کند

نور، صدا، دوربین، شلیک!
 محمد صرفی/ در عالم رسانه های مکتوب 
که بیشتر صبغه سیاسی دارند از جمله هفته نامه 
ما رسم و قرار نانوشته ای وجود دارد که تیتر یک 
به مهم ترین موضوع سیاسی در بعد داخلی یا 
خارجی اختصاص داده می شود، اما صبح صادق 
تالش کرده این نســبت را بیشتر به تبیین و 
تحلیل چالش ها،  خطرات و مخاطراتی معطوف 
کند که متوجه انقالب اسالمی و گفتمان امام)ره( 
در ساحات گوناگون اعم از سیاسی،  فرهنگی، 
 اقتصادی،  اجتماعی،  نظامی ـ امنیتی و... است. 
از این رو،  گاه تیتر یک اقتصادی هم داشته ایم، 
همان طور که تیتر یک اجتماعی در زمینه توجه 

به آسیب های اجتماعی داشته ایم. 
و مفصل سه ساعته اصحاب  اخیر  جلسه 
هنر و رسانه با امام خامنه ای)مدظله العالی( در 
اواخر آبان و یادداشت معظم له برای مسئوالن و 
متولیان این حوزه دارای نکاتی مهم و راهبردی 
بود. از این رو این موضوع به تیتر یک این شماره 

نشریه تبدیل شد. 
از تهیه کنندگان،   نفــر  این دیدار ۱۵  در 
کارگردانان و بازیگران مجموعه های نمایشــی 
نظرات خــود را مطرح می کننــد و حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای بیشتر شنونده هستند. 
ایشــان فردای این دیــدار ۱۰ محوری که مد 
نظرشان بوده و به دلیل به اتمام رسیدن وقت، 
ناگفته می ماند را می نویسند که چند روز پیش 
طی مراسمی از سوی صداوسیما از آن رونمایی 
می شــود. این ۱۰ محور مهم و کلیدی به شرح 

زیر است.
۱ـ جنگ نرم همه جانبه  دشمن، امروز قابل 

انکار نیست.
۲ـ با این  حال، برخی آن را انکار می کنند و 

این خود نیز بخشی از جنگ نرم است.
۳ـ در این جنگ هنرمندان و اهالی فکر و 
نظر، در حکم نیروهای مسّلح در جنگ سختند.
۴ـ برخی بی تفاوت از برابر این حادثه  مّلی 
می گذرند، برخی هم با دشمن همراهی و به او 
کمک می کنند؛ آنها مســئولّیت ناپذیر و اینها 
دشمن شیفته اند. در مقایسه با نیروهای مسّلح 
در جنگ سخت، می توان گناه این دو دسته را 

تشخیص داد.
۵ـ امروز در کشــور بحمداهلل کم نیستند 
کســانی که دارای موضع مســئوالنه و تالش 

شایسته اند؛ این باید روزبه روز افزایش یابد.
6ـ دفاع از عظمت ایران، از فرهنگ ایران، 
از خانواده  ایرانی، از حرکت باشکوه مّلت ایران 
و... فقط با سخنرانی و نگارش نیست؛ هنر باید 

میداندار باشد.
7ـ جایگاه فیلم و سریال در این میان بسیار 

برجسته است.
8ـ در سریال ها به مسائل مّلی بپردازید؛ 
از شهدای عزیز، از دفاع مقّدس، از انقالب، از 
سبک زندگی اســالمی، از انگیزه های ایمانِی 
مّلت و مظاهر آن، از ایستادگی شــان در برابر 
ابرجنایتکاران و مفســدان عالم، از راه پیمایی 
اربعین و و و... بگویید؛ عظمت و اســتقالل و 
شجاعت و ظرفّیت های علمی و عملی این مّلت 

را با زبان هنر بیان کنید.
9ـ پرداخــت درســت و هنرمندانه  این 
موضوعات بسی جّذاب و پُرمخاطب است، هم 
در داخل کشور و هم در دیگر کشورها و مّلت ها.
۱۰ـ سخنان شما دیشب نشان داد که شما 
هم عیناً همین دغدغه را دارید، موّفق و مؤیّد 

باشید ان شاءاهلل. 
***

جلسه مفصل
پیــش از هر موضوع توجه به یک نکته ضروری 
اســت، آن هم اهتمام و توجه رهبر معظم انقالب به 
اقشار گوناگون جامعه و نشستن پای سخنان آنهاست. 
در حالی که بی شــک وقت ایشــان محدود و برنامه 
کاری شان بسیار شــلوغ است، اما می بینیم که برای 
اقشار گوناگون وقت کافی و جدی می گذارند و مانند 
برخی ها دنبال کار نمایشی نیستند که بگویند بله! با 
فالن قشر و گروه هم دیدار کردیم. براساس اطالعات 
به  دســت آمده این دیدار حدود سه ساعت به  طول 
انجامید. کدام مســئول را می توان در داخل کشور و 
حتی در بین رهبران و رؤسای جمهور دیگر کشورهای 
جهان سراغ داشت که ســه ساعت با اهالی فرهنگ 
جلسه جدی بگذارد و حرف های شان را بشنود؟! این 
نحــوه مدیریت و برخورد باید برای دیگر مســئوالن 
نیز درس و الگو باشد. برگزاری جلسات تخصصی در 
حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... و اختصاص 

وقت مناسب به آنها، وظیفه مسئوالن است. 

اصالت فرهنگ گم نشود
نکته مهم دیگر اصالت، اهمیت و جایگاه مباحث 
فرهنگی اســت. در حالی که کشــور با مشــکالت 
عدیده ای، به ویژه در عرصه اقتصاد مواجه است و در 
واقع درگیر یک جنگ تحمیلی و تمام عیار اقتصادی 
هســتیم، نباید اجازه داد این جنگ اقتصادی، ما را 
از مباحث فرهنگی غافل کند. اصاًل تمام مشــکل و 
درگیری سیاسی، امنیتی و اقتصادی دشمن با ما بر 
سر همین فرهنگ اســت. اگر ملت و نظام ایران در 
مقابل ســلطه فرهنگی آمریکا سر خم کند و تسلیم 
شود، خود به خود بقیه درگیری ها هم تمام می شود! 
انقالب اسالمی سال 1۳۵۷ هم یک حرکت فرهنگی 
بود. انقالب با اسلحه پیروز نشد، آنچه انقالب را پیروز 
کرد، حرکت فرهنگی و آگاهی بخشی حضرت امام)ره( 
بود که عمدتاً از طریق شبکه مساجد به مثابه پایگاه 

از  سیا  سازمان 
خود  تأسیس  زمان 
در سال ۱9۴7 به طور 
هالیوود  با  مخفیانه 
اما  است،  کرده  کار 
میانه  از  ارتباط  این 
میالدی   9۰ دهــه 
شــکل جدیــدی 
گرفــت. در دوران 
ریاست جمهوری بیل 
سازمان  کلینتون، 
خود  فرستاده  سیا 
را راهی هالیوود کرد 
تا دخالــت خود را 
در صنعت سرگرمی 
بیشتر و مستحکم تر 

کند. محور راهبرد سیا در هالیوود مبتنی بر قهرمان پروری و 
اسطوره سازی و در تسلط گرفتن آن بود. 

مردی که سیا برای صنعت ســینما تعیین کرد، یک 
مأمور کهنه کار این سازمان بود؛ »ِچیس براندون«. او به طور 
مستقیم وارد کار با شرکت های فیلم سازی و استودیوهای 
براندون  هالیوود شد. اطالعات شــخصی چندانی درباره 
وجود ندارد،  مانند اینکه او چه زمانی وارد ســیا شده و در 
چه بخش هایی فعالیت کرده اســت؟ آنچه مشخص است 
اینکه، او یک افســر عملیاتی بوده و در عملیات های سیاه 
این سازمان مشارکت داشته و حتی مجروح نیز شده است. 
تعیین یک مأمور عملیاتی ـ به جای یک افسر تحلیلگر - میان 
سیا و هالیوود، نشــان می دهد از نظر سازمان جاسوسی 

آمریکا، فیلم ســازی نیز فعالیتی شبیه عملیات های سیاه 
اســت. براندون تا سال ۲۰۰7 مأمور سیا در هالیوود بود. در 
دوره او حداقل ۱۳ فیلم ســینمایی و ۱۱ سریال با مشارکت 
و حمایت سیا ساخته شد. برخی از این فیلم های سینمایی 
عبارتند از؛ چوپان خــوب، هویت بورن، مالقات با والدین، 
کمپانی بد، مترجم، دشــمن ملت، جاسوس بازی، عملیات 
 غیرممکن۳، استخدام، همه ترس ها، در کمپانی جاسوس ها و 

جنگ چارلی ویلسون.
روزنامه گاردین در مطلبی تحت عنوان »پیشنهادی که 
آنها )هالیوودی ها( نمی توانند رد کنند« )دیالوگ مشهور فیلم 
پدرخوانده( می نویسد: »هر کسی که فیلم های هالیوودی، از 
فیلم های جاسوسی پس از جنگ »آلفرد هیچکاک« گرفته تا 
»پرده پاره« او در سال ۱966 را تماشا کند، به خوبی می داند 
که هالیوود فریفته ژانر »جاسوسی« است، ولی تنها عده کمی  
می دانند که سازمان سیا؛ از دهه 7۰ در فیلم هایی چون »سه 
روز کندور« و تا به امروز در فیلم هایی چون »هویت بورن« 
و »الشه دروغ ها« حضوری غیر قابل کنترل داشته است.« 
سیا اغلب به بهانه مشاور وارد پروژه های سینمایی می شود، 
اما دایره دخالت آن از مشاوره بسیار فراتر رفته و به دخالت 

در فیلمنامه و بسیاری موارد دیگر می انجامد. 
ماجرای ۱۱ سپتامبر و حمله به برج های تجارت جهانی 
در نیویورک، ســبب سرزنش سیا شد که با آن همه ادعا و 
قدرتی که در فیلم ها از آن به نمایش گذاشته می شود چرا 
نتوانســته این حمالت را پیش بینی و خنثی کند. موضوع 
دیگــر برنامه های دولت آمریکا بــرای جنگ افروزی های 
جدید در منطقه غرب آسیا بود که باید افکار عمومی برای 
 آن آماده می شد. این بار هم دست کمک به سوی هالیوود

 دراز شد. 
»سیا« و »پنتاگون« به طور رسمی از فیلمنامه نویسان 
و کارگردانانی چون؛ »دیوید فینچر« و »اســپایک جونز« 

خواستند تا در همکاری با مقامات این دو سازمان فکر بکری 
کنند تا شاید جلوی حمالت تروریستی آینده گرفته شود و 
در ازای آن پنتاگون نیز تسهیالت نظامی بسیاری در اختیار 
هالیوود قرار خواهد داد، این می شــود که »فینچر« کمی 
بعد »اتاق وحشــت« را می سازد که داستان تجاوز سه دزد 
به خانه ای امن در نیویورک است. نشست ها و مالقات های 
مکرر مقامات سیاسی آمریکا و چهره های شاخص هالیوود 
همچنان ادامه داشــت و اکثر این نشســت ها را مؤسسه 
 فناوری های خالقانه دانشــگاه کالیفرنیا جنوبی هماهنگ 

و برگزار می کرد.
اوایل سال ۲۰۰7 جلسه ای با حضور شخصیت های تراز 
اول سینمای هالیوود و برخی از کارکنان ارشد سازمان سیا 
برگزار شد، در این جلسه »پل جیمی گلیانو« که سخنگوی 
ســازمان سیا بود، »پل باری« را به عنوان نماینده و مشاور 
سازمان سیا در هالیوود معرفی کرد. »پل باری« اهل بوستون، 

خود یکی از مأموران کهنه کار سازمان سیا بود. 
در این جلسه که به صورت محرمانه برگزار شد، قرارداد 
توسعه همه  جانبه همکاری هالیوود و سازمان سیا به امضای 
دو طرف رســید، اهمیت این طرح تا آنجا بود که ریاست 
آن را ژنرال »مایکل هایدن«، رئیس پیشین سازمان سیا و 
دستیار اول »جان نگروپونته«، مدیر آژانس امنیت ملی بر 
عهده داشت. یک مشت دروغ، میهن، سی دقیقه نیمه شب 
و آرگو از جمله فیلم های ساخته شده تحت نظارت پل باری 
است. بن افلک که در زمان براندون به عنوان بازیگر تحت 
پوشش و حمایت سیا قرار گرفت از چهره های محبوب این 
سازمان است. او با حمایت همه جانبه سیا، آرگو را ساخت؛ 
فیلمی ضد ایرانی و ضعیف که جوایز بسیاری را درو کرد تا 
سندی دیگر بر این فرضیه باشد که جوایز هنری نیر بخشی 
از عملیات نرم آمریکایی هستند و اعطای آنها لزوماً منطبق 

بر معیارهای هنری نیست.

در کمپانی جاسوس هاجنگ چارلی ویلسوندشمن ملتهمه ترس هااستخدامچوپان خوب

مترجم کمپانی بدمالقات با والدینهویت بورنعملیات غیر ممکنجاسوس بازی

ِچیس براندون

رد پای سیا روی پرده نقره ای

فرهنگی انقالب انجام می شد. این جلسه مفصل رهبر 
معظم انقالب با سریال سازان نشانه توجه و حساسیت 
بر همین نکته است. نباید اجازه داد دیگر موضوعات 
که هر یک در جای خود مهم هســتند، مسئوالن و 

مردم را از موضوعات فرهنگی غافل کند.

چرا سریال مهم است؟
پرسشــی که در این میان مطرح است اینکه، 
اساساً ســریال ها چه نقش و اهمیتی دارند که رهبر 
حکیم انقالب چنین جلسه ای برگزار کرده و ساعت ها 
وقت برای آن صرف می کنند؟ سال 2001 اندیشکده 
آمریکایي رند کتابي پژوهشــي با عنوان »شبکه ها و 
جنگ هاي شبکه اي« منتشــر کرد. »جان آرکیوال« 
و »دیوید رونفلــد« در این پژوهش ۳۸0 صفحه اي، 
جمله اي طالیي دارند. پژوهشگران رند مي نویسند؛ 
»در جنگ هاي فردا برنده کسي نیست که بزرگ ترین 
بمب ها را دارد، برنده کسي است که بهترین روایت را 
دارد.« سریال ها را می توان طالیه داران تولید و تزریق 

روایت های امروز و فردا دانست. 
سریال های تلویزیونی سبک زندگی افراد و جامعه 
را شکل می دهند؛ از نوع پوشش گرفته تا نوع خوراک، 
طریقه برقراری ارتباطات اجتماعی، نگرش فرهنگی 
و... . در واقع، ســریال ها ذائقه جامعه را می سازند، یا 
تغییــر می دهند. دامنه اثرگــذاری آنها به نمایش و 
داستان محدود نیســت. بازیگران به الگو و قهرمان 
جامعه تبدیل می شــوند. آنها میهمــان و پای ثابت 
شبکه های تلویزیونی، پایگاه های خبری و مطبوعات 
و شبکه های اجتماعی هستند و درباره همه موضوعات 
نظر می دهند و نظر آنهــا مورد توجه قرار می گیرد؛ 
پدیده ای جهانی که در سال های اخیر در جامعه ایرانی 
نیز به شدت رواج یافته و مبحث جدیدی تحت عنوان 

»اثرگذاری سلبریتی ها« را پدید آورده است.
در میان رسانه های عمومی، سینما، مطبوعات، 
پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی و ابزاری از 
این دست هر یک جایگاه و کارکرد خاص خود را دارند، 
اما این سریال ها هستند که با ویژگی های منحصربه فرد 

خود بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی افراد می گذارند. 
ســریال ها مخاطبان را درگیر می کنند و برای مدتی 

طوالنی به دنبال خود می کشند. 
دایره مخاطبان سریال ها نیز وسیع است و اقشار 
گوناگون جامعــه را در برمی گیرد. اغلب کل اعضای 
خانواده در ساعات پایانی شب که همه در خانه حضور 
دارند، پای تلویزیون نشسته و سریال می بینند. ورود 
جدی و گسترده شبکه های ماهواره ای فارسی زبان به 
عرصه تولید و پخش ســریال، نشان می دهد آنها نیز 

به درستی دریافته اند راه اثرگذاری غیرمستقیم و نرم 
بر مخاطب از این دریچه می گذرد. به جرئت می توان 
گفت، ســریال، پرمخاطب ترین و اثرگذارترین ابزار 
فرهنگی در سطح جهان است و موج سریال سازی طی 
یک دهه و به ویژه چند سال اخیر به شدت گسترش 
یافته است. سریال هایی که مخاطبان چند ده میلیونی 

دارند و چنان بیننده را درگیر خود می کنند که ساخت 
و پخش آنها حتی چندین سال نیز ادامه می یابد و با 
اتمام هر فصل، مخاطبان پیگیر و مشــتاق ساخت و 

پخش سری جدید آنها هستند. 

۱۰ محور، چند نکته
تحلیل و بررسی عمیق و همه جانبه محورهای 
مطرح شده رهبر معظم انقالب در این دیدار، به صرف 
ساعت ها زمان و ده ها و بلکه صدها صفحه متن نیاز 

دارد؛ اما در این مجال سعی می کنیم به برخی نکات 
حساس و کلیدی در این محورها اشاره کنیم.

از قدرت نرم تا قدرت زیرکانه و تیز
حدود سه دهه از هشدارهای مکرر و جدی رهبر 
معظم انقالب اسالمی درباره تهاجم فرهنگی می گذرد. 

نکته مهم اینکه، تقریباً در همان ســال ها اصطالحی 
مهم و کلیدی در آمریکا رایج شده و در محور مباحث 
و تحقیقات قرار می گیرد؛ اصطالح »قدرت نرم«. مبدع 
و نظریه پرداز اصلی این اصطالح که به دکترین تبدیل 
شد، فردی به نام »جوزف نای« است. که وی اولین بار 
آن را در کتابی با نام »تغییر ماهیت قدرت آمریکایی« 
مطرح کرد. وی در ســال 2004 مفهوم قدرت نرم را 
در کتاب »قدرت نرم: راه موفقیت در سیاســت های 

جهانی« بسط داد. 
نکته قابل توجه اینکــه، امروز در آمریکا بحث 
جدیدی تحت عنــوانsharp power  یا »قدرت 
زیرکانه و تیز« به راه افتاده اســت. اما منظور آنها از 

قدرت تیز چیست؟ 
 دشــمنان و رقبای اصلی آمریــکا از ابزارها و 
شــیوه های قدرت نــرم بهره می گیرند تــا آمریکا و 
ارزش های آن را تضعیف کنند و به آن ضربه بزنند، این 
امر در واقع، قدرت تیز همان قدرت نرم است که این 
بار در دست رقیب بوده و علیه آمریکا اعمال می شود 
و آمریکایی ها می گویند ما مورد تهاجم قرار گرفته ایم. 
سه کشور اصلی منبع قدرت تیز را هم ایران، روسیه 
و چین معرفی می کنند. این یک بحث جدیدی است 
که در آمریکا به راه افتاده و اهل فکر و اندیشه مانند 
خود جوزف نای به شــدت درگیر آن هستند. برخی 
می گویند باید با این قدرت تیز به صورت ســخت و 
ســلبی برخورد کرد و اجازه بروز و ظهور به آن نداد 
و برخــی دیگر معتقدند، راه برخورد با آن نیز باید با 

شیوه های نرم صورت پذیرد. 

هنر برای هنر یا سازمان سیا؟!
خالصــه آنکــه، این مباحث به طــور جدی و 
دهه هاســت در آمریکا و غرب در جریان اســت؛ اما 
وقتی اینجا صحبت از تهاجم فرهنگی می شود عده ای 
جدی نمی گیرند و عده ای دیگر اصل ماجرا را تخطئه 
می کننــد و می گویند کدام دشــمن؟! کدام تهاجم 
فرهنگی؟! غربی ها یک شــعار مضحک و توخالی را 
هم برای جهان سوم درست کرده و جا انداخته اند با 

این عبارت که هنر برای هنر! و یک عده آدم ناآگاه و 
سطحی نگر هم همین شعار را طوطی وار تکرار می کنند 
کــه نباید در هنر دنبال ارزش و پیام و اخالق و این 
موضوعــات بود. هنر هدف و غایتی جز هنر ندارد. به 
خودشان زحمت نمی دهند که جست وجویی دم دستی 
و ســاده کنند تا ببینند سازمان سیا طی چند دهه 
گذشته پشت چند فیلم و سریال و روزنامه و مجله و 
امثال اینها بوده است. یک نمونه معروف و تاریخی آن 
انیمیشن »قلعه حیوانات« است که در سال 1۹۵4 از 
روی کتابی با همین عنوان و با بودجه ســازمان سیا 
علیه شــوروی سابق ساخته شــد و از قضا پایان آن 
داستان را هم که به نحوی علیه سیستم سرمایه داری، 
یعنی خودشان بود، تحریف و غرب و سرمایه داری را 

به عنوان منجی معرفی کردند.
از نمونه هــای اخیــر هم می توان به ســریال 
آمریکایی 24 اشاره کرد که سازمان سیا حامی مالی 
آن است. در قسمت هاي مختلف سریال 24 که مصداق 
بارز اسالم هراسي است، گروهي از مسلمانان همواره 
در حال برنامه ریزي براي انفجارهاي اتمي و استفاده 
از بیوتروریســم علیه آمریکا هستند و در فصل دوم 
این سریال رهبر تروریســت ها »سیدعلي« نام دارد 
که نشــان دهنده عمق نفرت طراحان این سریال از 

مسلمانان و به ویژه شیعیان است.
با این وضعیت، انکار جنگ نرم دشمن در کشور 
ما بسیار عجیب است. خود آمریکایی ها تعداد بسیاری 
کتاب و مقاله درباره این قضیه نوشته اند و به تفصیل 
به نمونه های بسیاری پرداخته اند، اما اینجا عده ای به 
راحتی منکر آن می شوند و می گویند شما توهم توطئه 
دارید! برای نمونه چند سال پیش یکی از کارگردانان 
سینمای کشــور در برنامه سینمایی »هفت« شبکه 
سه می گوید؛ »من با این کلمه دشمن مشکل جدی 
دارم. شــما می دانید بِیس اینکه ما اینقدر دشــمن 
خیالی می ســازیم چیه؟ ما دائماً در رسانه می گوییم 
که فرهنگ غربی به مــا حمله کرد... بعد می گویند 
غربی ها نمی گذارند ما درست زندگی کنیم. آیا غربی ها 
به شما می گویند با خانم تان درست صحبت نکنید؟ 
می گویند دندان تان را مسواک نزنید؟ می گویند حمام 
نروید؟ می گویند زبان آلمانی یاد نگیرید؟ می گویند 
در شغل تان رشــد نکنید؟ ببینید اینها همه افسانه 
است. من نمی دانم چرا دائماً این نگرش را در جامعه 

باب می کنند.«

سربازان داخلی جنگ نرم
اینجاســت که رهبر معظم انقالب اســالمی با 
تیزبینی و دقت نظر خاص خــود می فرمایند، انکار 
جنگ نرم نیز خود بخشــی از جنگ نرم است. چرا؟ 
چون انکار، غفلت می آورد. دشمن آمده پشت در خانه 
شــما و مشغول خرابکاری است و یک جاهایی حتی 
ورود نیز کرده است، به جای آنکه فکر و تدبیر و چاره 
شود، برخی این هجمه را انکار می کنند. نتیجه چه می 

شود؟ بی خیالی، خوش خیالی و بی عملی. 
البته، عده ای پا را از این مرحله نیز فراتر گذاشته 
و خود به سرباز تهاجم فرهنگی تبدیل می شوند. ترویج 
منکرات و تضعیف اخالق و ایمان در تولیدات فرهنگی 
یا به عبارت دقیق تر، ضد فرهنگی از نشــانه های این 
قضیه اســت. بی اعتنایی و غفلت نســبت به تهاجم 
فرهنگی و جنگ نرم دشمن یک طور ضایعه و خسارت 
است و شــیفتگی، همراهی و همکاری با دشمن به 
مراتب زشت تر است. سربازی که در جنگ با دشمن 
و علیه جبهه خودی همکاری دارد، دیگران چه نگاهی 

به او دارند؟ این کار جز خیانت است؟

تجربیات موفق و افق پیش رو
همان طور که رهبر معظم انقالب تأکید کردند، 
کشور و افکار عمومی درگیر جنگ نرمی گسترده و 
تمام عیار است و »جایگاه فیلم و سریال در این میان 
بسیار برجسته است.« سریال مختارنامه، مریم مقدس، 
مردان آنجلس و یوسف پیامبر چند نمونه از تجربیات 
فوق العاده و موفق کشــور در این میدان است؛ چند 
سریالی که با وجود گذشت سال ها از ساخت و پخش 
آن، همچنان نیز مخاطب دارد و گویا با هر بار دیدن، 
ابعاد و نکات تازه ای از آن برای مخاطب کشف می شود. 
نکته مهم آنکه، رهبر معظم انقالب در مرقومه 
خود تأکید می کنند، تولیدات نباید صرفاً نگاه داخلی 
داشته باشــند و برای مخاطب ایرانی ساخته شوند؛ 
بلکــه افق نگاه و دایره مخاطب باید فراتر از مرزهای 
کشور باشد. مختارنامه و یوسف پیامبر در کشورهای 
گوناگون منطقه و حتی فرامنطقه به نمایش درآمده 
و مورد اســتقبال گسترده قرار گرفتند و نشان دادند 
با تولید محصوالت فرهنگی فاخر، می توان مرزها را 

درنوردید و قلب ها و ذهن ها را جذب کرد. 
تاریخ ایران چه در ســده های گذشته و چه در 
زمان معاصر، مملو از سوژه های نابی است که پتانسیل 
و بار دراماتیک بسیار باالیی دارند. تنها یک نمونه از 
این وقایع، یعنی هشــت سال دفاع مقدس و عجایب 
آن، بــرای تغذیه ســینمایی و تلویزیونی یک قرن 
کفایت می کند. به شرط آنکه ورود به آن هنرمندانه 
و غیرکلیشــه ای باشد و بســتر و پیش زمینه آن نیز 
توجه و اهتمــام به ادبیات داســتانی و حوزه رمان 
است. ادبیات داستانی زیربنای سینما و سریال است. 
اگر قرار اســت در میدان سریال و سینما موفق بوده 
و حرفی برای گفتن داشــته باشیم و میوه آن را در 
کشور و فراتر از مرزهای خود بچینیم، باید بذر آن را 
در زمین ادبیات کاشت و پرورش داد. داستان نویسان 
و فیلمسازان، راهبردی ترین افسران میدان جنگ نرم 
هستند. تسخیر بازار رمان و داستان کشور با کتاب های 
ترجمه، نشان می دهد وضعیت چندان مطلوبی را در 
این حوزه شاهد نیستیم و به حرکتی اساسی و پایدار 

در این زمینه نیاز داریم. 



موضوع  اشــرفی/  رضا   
تنها بــه افزایش قیمت ســوخت 
برنمی گردد. مردم سال هاســت که 
اعتــراض دارند، اما حرف های خود 
را به گونه ای دیگری اعالم می کنند 
و هیــچ یک از روش های پیشــین 
جواب نداده و امروز فرانسوی ها در 
خیابان ها به دنبال پاســخ و راه حل 

می گردند.   
اولین اعتراضات در 2۶ آبان و 
با افزایش قیمت ســوخت آغاز شد. 
پس از آن معترضــان به خیابان ها 
آمده و علیه ناکارآمدی سرمایه داری 
شعار دادند؛ یعنی هدف معترضان 
امانوئل مکــرون و ناتوانی در اداره 
درست کشور نیســت؛ بلکه هدف 
اصل نظامی اســت که فرانســه و 
غرب سال هاست بر آن تأکید دارند 
و مبتنی بر آن فلســفه، سیاست و 

حکومت را می چرخانند. 
این موضوعی نیست که دولت 
فرانسه و شخص رئیس جمهور آن 
را درک کنــد، بنابرایــن با محکوم 
کردن فضای شــکل گرفته که به 
گفته خودش شــبیه »صحنه های 
جنگی« اســت، به پلیس دســتور 
داده کــه بــا مردم برخــورد کند. 
میدان نبرد در شهرها و خیابان های 
بســیاری به چشم می خورد، اما در 
شانزه لیزه ســرکوب شدیدتر است. 
این خیابان که کاخ الیزه را در خود 
جا داده، منطقه ای اعیان نشین و نماد 

سرمایه داری در فرانسه است. 
جوان تریــن  کــه  مکــرون 
رئیس جمهور فرانسه است و با کنار 
زدن همه احزاب سنتی پیشین، در 
حالی که حزبی تازه به نام »به پیش« 
را ساخته بود، بیش از ۶۶ درصد آرا 
را به خود اختصاص داد و از ســال 
ریاست جمهوری  کرسی  بر   201۷
فرانسه نشست. مردم به امید اینکه 
شعارهای او نسبت به سیاستمردان و 
احزاب گذشته، بهتر و راه گشاتر است 
به وی رأی دادند، اما با گذشت یک 
سال ناتوانی در اداره دولت و پایین 
آمدن بیشتر رفاه اجتماعی سبب شد 

تا دست به شورش بزنند. 
همواره این امید وجود داشت 
که با کنار رفتن احزاب چپ و راست 
و انتخاب چهره ای جدید که به لحاظ 
اندیشــه و روش مســتقل است و 
همچنین سابقه اقتصادی و بانکداری 
دارد، می تواند راه نجات مردم فرانسه 
را نشان دهد، در حالی که این امید 
نیز راه به جایی نبرد. اکنون مردم به 
دنبال عبور از سرمایه داری و »یک 
فرانســه تحصیل کرده، یک فرانسه 
شایســته و یک فرانســه کارآمد« 
هستند؛ فرانسه ای که اگر چه دولت 
اعــالم می کند، امــا نمی تواند این 

خواسته را برآورده کند. 
بر اساس قانون فرانسه، افرادی 
که خودروهای آنها در کنار خیابان 
بــا نقص فنــی مواجه شــده، باید 
»جلیقه زرد« بپوشند تا رفع مشکل 
شــود. حال با افزایــش مالیات بر 
سوخت فرانســه،  هزاران فرانسوی 
جلیقه زرد پوشــیده و به خیابان ها 
آمده اند. دولت فرانســه در ســال 
201۷ این تصمیم را گرفت و طی 
روزهای اخیــر آن را اجرایی کرده 
اســت. حال که اعتراضات خیابانی 
افزایش یافته مکرون از شــجاعت 
پلیس قدردانی کرده است که کاماًل 
حرفه ای مخالفان را سرکوب می کند. 
اینکه متوجه  از  رئیس جمهور پس 

شد تنها با خشونت نمی توان راه به 
جایی برد، شروع به بد زبانی کرد و 
در توئیتی نوشت: »شرم بر کساني 
که به نیروهاي پلیس حمله کردند. 

در فرانسه خشونت جایي ندارد.« 
غرب که به راحتــی در نظام 
بین الملل، هــر مخالفی را در صف 
تروریسم قرار می دهد، در داخل نیز 
مخالفان را مرّوجان خشونت می داند 
که راه تروریسم را پیش می گیرند. 

این موضوع اکنون در فرانسه بیش از 
دیگر کشورها خود را نشان می دهد. 
مکرون نگران فضای واکنشــی در 
داخل و خارج فرانســه اســت و به 

همین منظور مخالفان را برنمی تابد 
و خواهان پایان یافتن هر چه سریع تر 
آنها اســت، در حالی که اگر دستور 
خشونت بیشتر به پلیس و نیروهای 
نظامی امنیتی بدهد،  مردم بیش از 

گذشته به خیابان ها خواهند آمد. 
منتقدان این نــوع برخورد با 
مــردم را به دولت هشــدار داده و 
تأکید دارند که راه برون رفت از این 
بحران، خشونت بیشتر نیست؛ بلکه 
باید چاره ای اندیشــید تا راه خروج 
از بحــران اقتصادی را پیدا کرد، در 
غیر این صورت جامعه به ســمت 
هرج ومرج پیش خواهد رفت. برخی 
از احزاب و شخصیت های مطرح و 
تأثیرگذار به صراحت اعالم کرده اند 
کــه دولت هر چــه زودتر »صدای 
اعتــراض« را بشــنود، در غیر این 
صورت، با تشدید هرج ومرج کشور 
به سمت انقالب پیش می رود. برخی 
حتی هشــدار داده انــد دیگر برای 
شــنیدن صدای اعتراض دیر شده؛ 
چرا که مردم زیر فشــار اقتصادی 

له شده اند. 
نگران  کــه  دولت  همزمــان 
جنبش ضد ســرمایه داری اســت 
سعی دارد مردم را »دیو« جلوه داده 
و آنها را به هر شکل ممکن سرکوب 
کند. همزمان با اعتراضات، صحبت 
از ملی گرایــان ضد اتحادیه گرایی و 

راستگرایان نیز به میان آمده است. 
در انتخابات سال 201۷ راستگرایان 
ملی گرا به رهبری مارین لوپن رقیب 
مکرون بودند. این موضوع نشــان 
می دهــد که طی چند ســال اخیر 
ضد نظام ســرمایه داری، چقدر در 
فرانســه رشــد یافته که نامزد آنها 
تا دور دوم رقابت ریاست جمهوری 

پیش رفته است. 
البته این موضوع تنها مختص 
فرانسه نیست؛ زیرا همین موضوع را 
می توان در دیگر کشورهای اروپایی 
ماننــد ایتالیا، آلمان، نروژ، اســپانیا 
و... دیــد. در کنار راســتگرایان ضد 
سرمایه داری، چپ ها نیز فعال بوده 
و دولــت را در تنگنا قرار داده اند، در 
حالی که در سال 201۷ وقتی مکرون 
پیروز انتخابات شــد،  سیاستمداران 
معتقد به نظام ســرمایه داری بسیار 
خوشحال شده و به مکرون تبریک 
گفتند که توانسته مخالفان را شکست 
بدهــد، حال این پیروزی مکرون در 
مسیر شکســت قرار گرفته است و 
اروپــا و غــرب را تهدید می کند. به 
خصوص که اعتراضات در شهرهای 
کوچک تر و اطراف، بیش از پایتخت 
است؛ یعنی اینکه مردم فقیرتر و دور 
از مرکز در متن اعتراضات هستند؛ 
زیــرا قوانین ســرمایه داری بیش از 
همه به آنها آسیب زده است. به ویژه 
که سال نو میالدی پیش رو است و 
فشارهای اقتصادی در طبقات پایین 
بیشتر احساس می شود؛ بحرانی که 
قوانین ســرمایه دارانه دولت فرانسه 
نتوانســته بــرای آن راه برون رفتی 
پیدا کند. می توان گفت، چالشی که 
دولت های نیکوال سارکوزی و فرانسوا 
اوالند را از کرسی ریاست جمهوری 
دور کــرد، اکنون مکرون را نشــانه 
رفته اســت. اما فضای کنونی نشان 
می دهد که این بحران تنها به دولت ها 
و اشــخاص منحصر نخواهد شــد؛ 
بلکه مــردم منتظر تغییرات بنیادی 
هســتند. فضایی که نه تنها فرانسه، 
بلکه کل اروپا و حتی جهان غرب را 

تهدید می کند.  
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غفوری/سرانجام  قاسم    
پس از ماه ها رایزنی ، میان اتحادیه 
اروپا و انگلیس بر ســر برگزیت یا 
همان خــروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا توافق حاصل شــد. بر اساس 
گزارش های منتشر شده در نهایت 
تصمیم بر این شد تا سال 201۹ 
خروج انگلیس از اتحادیه نهایی و 
عماًل از چرخه اروپای واحد خارج 
شــود. این توافق در حالی صورت 
گرفته که یک سؤال اساسی مطرح 
است و آن اینکه چرا هنگامی که 
انگلیس از اتحادیه خارج شد، اروپا 

با آن موافقت کرد؟ 
بررسی کارنامه برگزیت نشان 
می دهد که دولتمردان انگلیس با 
ترکیب حــزب محافظه کار بر این 
تصور بودند که طرح همه پرســی 
برگزیــت رأی نخواهد آورد و این 
امــر فرصتی بــرای تحقق اهداف 
سیاســی آنها برای کنــار نهادن 
سیاست های شــان  لفــان  مخا
از عرصــه خواهد بــود. آنچه در 
محاسبات سران لندن نبود، توجه 
به ملی گرایی شکل گرفته در میان 
مردم بوده اســت. ملی گرایی که 
بسیاری از ســاختارهای سیاسی 
را در کشــورهای اروپایــی تغییر 
داد و حتــی در آمریکا موجب به 
قدرت رســیدن ترامپ شــد. این 
ملی گرایی شــامل اســتقالل در 
سیاســت داخلی و خارجی و عدم 
هزینه کردها برای اروپای واحد یا 
اتحاد دو سوی آتالنتیک است که 
حتی دامنه آن به ناتو نیز رســیده 
و اروپا به اجبار در مســیر تشکیل 
 ارتش واحد به جای ناتو پیش رفته 

است. 
نتیجه آن همه پرسی سقوط 
دولت کامرون بــود که به قدرت 
مقــام  در  را  ترزامــی  رســیدن 
داشت.  همراه  به  نخســت وزیری 
در این میان ترزامی تالش کرد با 
بهره گیری از روند مذاکرات با اروپا 
و جلب رضایت آنها برای پذیرش 
خواســته های انگلیــس، اجرایی 
شــدن برگزیت را لغــو کند، یا به 
تأخیر انــدازد، روندی که موجب 
اســتعفای برخی از وزرای وی از 
جمله جانســون وزیر خارجه شد. 
در نهایت چهارم آذر ماه مذاکرات 
میــان اروپا و انگلیــس به نهایی 
شــدن برگزیت و خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپایی منجر شــد. هر 
چند که برخی معتقدند این خروج 
نوعی اقدام پیشدســتانه انگلیس 
برای رهایی از هزینه های سنگین 
و بحران های آینده اتحادیه اروپا و 
نیز رسیدن به شرایطی برای حضور 
فعال تر در عرصه جهانی به ویژه در 
قالب نظامی در خاورمیانه اســت، 
اما بررسی تحوالت نشان می دهد 
که حقیقتی ورای این موضوع در 

جریان است. 
انگلیس  مروری بــر کارنامه 
نشــان می دهد که این کشــور از 
یک سو به دلیل ساختار قدیمی و 
توسعه نیافتن صنعتی متناسب با 
دیگر کشورهای اروپایی عمالً مانعی 
بــرای تحقق اهداف اتحادیه بوده، 
چنانکه حتی در روند سیاستگذاری 
اروپا نیز اخالل ایجاد کرده است. 
اروپا حتی بــه دلیل مخالفت ها و 
رفتارهــای یکجانبــه انگلیس در 
نیز  اجرایی  بودجه هــای  تصویب 
با مشــکل مواجه شــده است. در 
همین حال اروپا در حالی به دنبال 
اســتقالل و رهایی از وابستگی به 
آمریکاســت که انگلیــس خود را 
وابســته و همسو با آمریکا دانسته 
و بسیاری از سیاســت های آن با 
روندی  آمریکا هماهنگ می شود؛ 
که با شــکل گیری ملی گرایی در 
 اروپا و جدایی از آمریکا، همخوانی 

ندارد. 
با توجه به این شرایط می توان 
گفــت که در اصل اجرای برگزیت 
اتحادیه  تلویحــی  تــالش  نوعی 
اروپا بــرای رهایی از کاســتی ها 
و سیاســت های مخــرب لنــدن 
بوده اســت؛ به گونــه ای که اروپا 
ماندن  برای  لندن  خواســته های 
در اتحادیــه را رد و در 40 دقیقه 
خروج انگلیــس را تصویب کرد تا 
گامی برای رسیدن به اتحادی بدون 
حضور کارشــکنی لندن برداشته 

باشد.  

  عبداهلل عبادی/ اندونزی با جمعیت 
2۳۸ میلیون نفر، چهارمین کشــور پرجمعیت 
جهــان اســت. ۸۶/1 درصد از مــردم اندونزی 
مســلمان هستند و اســالم از طریق بازرگانان 
دریانورد مســلمان به این منطقه رسید. به طور 
کلی فعالیت هاي وهابیون در این کشور از سوي 
عربستان از سال 1۹۷0 شروع شد و کار خود را 
با ایجاد ارتباط با چندین سازمان سلفي و حتي 
برخي جریان هاي معتدل، در عرصه هاي آموزشي 
آغــاز کردند و تالش کردند تا فقه حنبلي را در 
کنار فقه شافعي ـ که مسلمانان اهل سنت اندونزي 
بیشتر پیرو این فقه هستند ـ در برخي از مدارس 
علمیه که »پسانترن« نامیده مي شوند، قرار دهند. 
ترجمه، چاپ و نشر کتاب هاي منطبق بر دیدگاه 
وهابي با قیمتي ارزان در دو دهه 1۹۸0 و 1۹۹0 
از دیگر فعالیت هاي این جریان اســت. در این 
میان از نقش تأثیرگذار رژیم سوهارتو در اواخر 
عمر حکومت در گســترش وهابیتي که خطري 
براي رژیم نداشــته باشد و نیز دانش آموختگان 
اندونزیایي را که از کشور سعودي دانش آموخته 
شــده بودند، نباید نادیده گرفت. سازمان رابطه 
العالم االسالمی نیز در سال 1۹۶۹ دفتر خود را 
در جاکارتا تأســیس کرد و مسئولیت این دفتر 
برعهده محمد نصیر از رهبران اسالمي اندونزي 
که ارتباط نزدیک و خوبي با سعودي ها داشت، 
گذاشته شــد. محمدنصیر پیشتر رئیس حزب 
سیاسي ـ اسالمي ماشومي بود. فعالیت هاي این 
حزب در سال 1۹۶0 با تالش سوکارنو ممنوع شد. 
او در شورش هاي گروه دولت انقالبي جمهوري 
اندونزي فعال بود و همین ســبب شد به مدت 
پنج ســال )تا سال 1۹۶۶( در زندان باشد. پس 
از آزادي، فعالیت هاي سیاســي را رها کرد و به 
کار تبلیغ در شوراي تبلیغ اسالمي مشغول شد 
و مؤسســه اندونز را تأسیس کرد. نصیر در سال 
1۹۹۳ از دنیا رفت و تا این زمان همچنان رئیس 
این مجموعه بود. وي توانست مبالغ هنگفتي را 
از سعودي ها برای فعالیت سازمان پیش گفته و 
نیز ساختن و بازسازي مساجد و دیگر فعالیت ها 
در اندونزي دریافت کند. این مرکز به تدریج به 
مؤسسه آموزشي و به نوعي مرکز فرهنگي بزرگي 
تبدیل شد که افزون بر تبلیغ و دعوت، به چاپ 
کتاب و برگزاري سمینارها نیز اهتمام دارد. یکي 

از آثار منتشر شده این مؤسسه، نشریه مدیا دعوه 
اســت. در ادامه تالش هــاي جریان وهابیت در 
تشدید فشارها علیه پیروان مذهب اهل بیت)ع( 
و صدور فتاواي ضد شــیعي، همایشی در شهر 
»باندونگ« اندونزی برگزار شد و ترتیب دهندگان 

آن تــالش کردند با جلب 
دولتي،  مسئوالن  حمایت 
علما و رهبران سازمان هاي 
افــکار خواص  اســالمي، 
علیه  را  اندونــزی  جامعه 
دهند.  ســازمان  شیعیان 
در ایــن همایــش ـ که با 
شــعار »تدویــن اقدامات 
اســتراتژیک براي برخورد 
بــا جریــان انحرافــي و 
توهین آمیز شیعه« تشکیل 
شــدـ »کیایــي حاجــي 
حمید بیضاوي« از علماي 

کهنســال و تندروی نهضت العلماء به جذابیت 
آموزه هــای مکتب اهل بیــت)ع( در بین مردم 
اندونزی اعتراف کرد و با ابراز نگراني از گسترش 
مذهب تشــیع در اندونزي گفت: »از همه بدتر 
این اســت که نهضت العلماء نیــز اکنون تحت 
تأثیر عقاید شــیعه قرار گرفته است.« از این رو 
شــرکت کنندگان که از اعضای تندرو و وهابی 
سازمان های اسالمي اندونزی ـ از قبیل »سازمان 

پرسیس )وحدت اسالمي(«، »سازمان اإلرشاد«، 
»سازمان محمدیه« و »سازمان نهضت العلماء« ـ 
بودند، تالش کردند عالوه بر جلب نظر مقامات 
محلی، فتوای ارتداد شیعیان را از هیئت رئیسه 

مجلس مرکزی علما بگیرند.
بــه نقــل از روزنامه 
همیــن  ر  د ظ  عــکا
راســتا ســفیر عربستان، 
مصطفی بن إبراهیم المبارک 
در  تاریخ 1۳۹1/۹/2۹  در 
جاکارتا مسجدی را به نام 
عبداهلل بن عبدالعزیز  ملک 
آل سعود در دانشگاه احمد 
دهالن اندونــزی به مبلغ 
۵00 هزار دالر بنا گذاشت 
و تصریــح کرد کــه این 
مسجد پایگاهی برای انجام 
فعالیت های دینی و تبلیغی 

وهابیت است. 

مؤسسه مطالعات اسالمی و عربی 
کانون جذب نیرو 

در مؤسســه مطالعــات اســالمی و عربی 
اندونزی وهابیت آموزش داده می شــود. کسانی 
که در این مؤسسه درس می خوانند و برای ادامه 
تحصیل به عربستان می روند، پس از بازگشت به 

جایگاه های قدرتمند و پست های ارشد در دولت 
اندونزی دست می یابند. سعودی ها تالش دارند تا 
سلفیت افراطی را در این کشور گسترش دهند.

یک آژانس مرتبط با ســفارت عربستان در 
جاکارتا، مســئول اعطای بورسیه به دانشجویان 
اندونزیایی برای تحصیل در عربستان است، اما 
آماری از تعداد دانشــجویان اندونزیایی بورسیه 

 شده ارائه نداده است.
افزون بر مؤسسه مطالعات اسالمی و عربی 
چندین دانشگاه عربستانی نیز به طور مستقیم به 

دانشجویان اندونزیایی بورسیه می دهند.

 نگرانی از محدود شدن سهمیه حج
فعالیت ســعودی ها برای تبلیغ وهابیت و 
ســلفی گری در حالی در اندونزی ادامه دارد که 
مقامات اندونزی از این مســئله نگرانند؛ اما در 
عین حال تالشــی برای مقابله انجام نمی دهند؛ 
چون دولت نگران از دست  دادن رابطه با ریاض 

و محدود شدن سهمیه حج این کشور است
یکــی از مهم ترین اقدامــات البی وهابیت 
در اندونزی تنگ کردن عرصه بر شــیعیان این 
کشور اســت. در اثر تحریک علمای وهابیت در 
سال 1۳۹2 وهابیون شهر سامپانگ به سوزاندن 
منازل و مساجد شیعیان این شهر اقدام کردند. 
شیعیان اندونزی در محرم همان سال بارها مورد 
حمله افراطیون وهابی قرار گرفتند و در یکی از 
این حمالت دو شیعه کشته و چند حسینیه به 
آتش کشــیده شد. در سال 1۳۹4 نیز این روند 

ادامه داشت.
در شب تاسوعای حسینی سال 1۳۹4 در 
باندونگ مرکز اســتان جاوه غربی اندونزی یک 
گروه 120 نفــری از وهابیون افراط گرا به مرکز 
برگزاری این آیین در ورزشــگاه »سیدولیگ« 
یورش بردند و هزاران نفر از شــیعیان را مجبور 
کردند مراســم شب تاســوعا را زودتر به پایان 

برسانند. 
حفاظت از این مراســم که ساعت 1۹ آغاز 
شده بود را حدود یک هزار پلیس برعهده داشتند، 
اما یک گروه 120 نفره موتورسوار تندرو وهابی 
حدود ساعت 20 و ۳0 دقیقه وارد منطقه شده 
و موفق به برهم زدن مراســم شــب تاسوعا در 

باندونگ شدند. 

 کاهش صدور ویزاهای دانشجویی برای ایرانیان
خبرگزاری ایســنا: اطالعات وزارت خارجه آمریکا نشان می دهد که صدور 
ویزای دانشجویی برای ایرانیان در ماه های مارس و اکتبر 201۸، نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته آن، 2۳ درصد کاهش داشته است. اطالعات مؤسسه آموزش 
بین الملل که دانشــجویان خارجی در آمریکا را رصد می کند، نشان می دهد که 
تعداد ایرانیان مشــغول به تحصیل در آمریکا به رقم 12 هزار و ۸00 نفر رسیده 
که در طول دهه های گذشــته باالترین رقم اســت؛ اما نشانه هایی وجود دارد که 
نشان می دهد که این روند رو به کاهش است. بنابر گزارش فوق، داده های وزارت 
خارجه آمریکا نشان می دهند که در دوره مارس ـ اکتبر سال جاری میالدی، ۳۵۵ 
ویزای کمتر از دوره مشــابه سال گذشــته به دانشجویان ایرانی داده شده و این 
در حالی بوده که کاهش کلی اعطای ویزا به دانشجویان خارجی در دوره مشابه 

پنج درصد بوده است.
دیپلمات آمریکایی مسئول فشار بر آژانس

خبرگزاری تسنیم: مقامات آمریکایی گفته اند، یکی از نمایندگان این کشور 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است مسئول پروژه فشار بر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای بررســی ادعاهای رژیم صهیونیســتی علیه ایران شود. مقامات 
وزارت خارجه آمریکا می گویند، دولت این کشــور به ریاست »دونالد ترامپ« به 
رژیم صهیونیستی قول داده آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای بررسی ادعاهای 
این رژیم درباره فعالیت های هسته ای ایران تحت فشار قرار خواهد داد. هوک به 
تل آویو قول داده که آمریکا آژانس را در این موضوع تحت فشار قرار خواهد داد. 
او گفته که دولت آمریکا ســرانجام یکی از دســتیاران نزدیک »جان بولتون« به 
نام »جکی والکات« را برای تصدی سمت نماینده آمریکا در آژانس انتخاب کرده 
که او مسئولیت فشــار بر آژانس برای بررسی ادعاهای صهیونیست ها را برعهده 

خواهد داشت.
آمریکا از منافقین حمایت می کند

خبرگزاری مهر: »پل پیالر« رئیس ســابق بخش تحلیل عملیات ســازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( معتقد است، حمایت واشنگتن از سازمان مجاهدین 
خلق در راستای سیاست ها و خط مشی این کشور است. برای اولین بار نیست ـ و 
برای آخرین بار نیز نخواهد بود ـ که تصمیم گیری برای افزودن یا حذف گروه ها از 
لیست سازمان های تروریستی خارجی ایاالت متحده آمریکا خط مشی و سیاست 
این کشــور را منعکس کرده و این تصمیمات نتیجه بررســی عینی ماهیت این 
گروه ها نبوده است. سیاست دولت ترامپ در رابطه با ایران شامل استفاده از هرگونه 
ابزاری برای آسیب رساندن به ایران و تحت فشار قرار دادن آن است، در حالی که 

توجه کمی به ماهیت ابزار به کارگیری شده یا اثرات منفی استفاده از آنها دارد.
دفاع وزیر خارجه آمریکا از تل آویو

خبرگــزاری فارس: وزیر خارجه آمریکا در بیانیــه ای ضمن محکوم کردن 
سخنان رئیس جمهور ایران در کنفرانس وحدت اسالمی ضد رژیم صهیونیستی، 
مواضع ضد ایرانی واشــنگتن را تکرار کرد. »مایک پمپئو« اعالم کرد: »)حسن( 
روحانی رئیس جمهور ایران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده و از آن به »غده 
سرطانی« و »رژیم جعلی« یاد کرده است. چنین اظهاراتی که به ظاهر درخواستی 

برای جنگ است، تنش ها را در منطقه تشدید می کند.«

  محمدرضا مرادی/ دولت بحرین دور نخست انتخابات پارلمانی و شورای 
شــهر را روز شنبه، سوم آذر ماه در حالی برگزار کرد که مخالفان این کشور آن را 
تحریم کرده و این انتخابات را »کمدی« خوانده و تأکید کردند، نتایج آن از پیش 
مشخص است. قرار است دور دوم انتخابات پارلمانی بحرین به زودی برگزار شود.

دولت بحرین میزان مشــارکت در دور نخســت انتخابات پارلمانی و شورای 
شــهر را ۶۷ درصد اعالم کرده و گفته است، مشارکت مردمی در این انتخابات در 
مقایســه با سال 2014 که ۵۳ درصد بود، افزایش داشته است. این در حالی است 
که جمعیت ملی ـ اسالمی »الوفاق« بحرین اعالم کرده است، برخالف ادعای دولت، 
میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی و شورای شهر حدود ۳0 درصد بوده 
اســت؛ اما نکته مهم در این انتخابات تحریم آن و تالش رژیم آل خلیفه برای منع 

کردن مخالفان در انتخابات بود. 
در این انتخابات، مقامات بحرینی مخالفان خود را با ترفندهای گوناگون )مانند 
ممانعت از حضور کسانی که در شش ماه اخیر دادگاهی شده اند( از حضور در انتخابات 
منع کردند و در مقابل آنان نیز از هواداران خود خواستند انتخابات را تحریم کنند. 
علمای بحرین نیز در بیانیه ای هر گونه مشــارکت در انتخابات فرمایشی پارلمانی 
و شــهرداری های این کشور را حرام اعالم کردند. روحانیون بحرینی هشدار دادند، 
شــرکت در این انتخابات فرمایشی، به هر شیوه ای کمک به ظالم و از بزرگ ترین 

محرمات در دین اسالم است.
در پی فشار مقامات بحرینی و انجام اصالحات به اصطالح قانونی که از سوی 
حمد بن عیســی، آل خلیفه پادشاه این کشــور تأیید شد، جمعیت مردمی الوفاق و 
گروه هایی، مانند جمعیت الئیک »وعد« امکان حضور در انتخابات را نداشتند. در 
واقع، انتخابات بحرین از زمان تحریم از سوی جمعیت الوفاق که مخالفان سیاسی 
این کشــور را رهبری می کند، همه اعتبار سیاســی و علمی خود را از دست داد. 
کنار زدن جمعیت الوفاق که در آن افرادی از اقشــار گوناگون جامعه حضور دارند، 
بیان کننده این اســت که انتخابات بحرین فاقد هر گونه معنای انتخاباتی است. در 
سال 2014 نیز احزاب سیاسی مخالف برای نخستین بار از اعتراضات سال 2011، 

انتخابات بحرین را تحریم و آن را مضحک توصیف کردند. 
بحرین از 14 فوریه 2011 )2۵ بهمن 1۳۹0( صحنه انقالب مردمی ضد رژیم 
آل خلیفه اســت. بحرینی ها خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی 
کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند. با این  حال، 
آل خلیفه به کمک آل ســعود موفق به مهار موج اولیه انقالب مردم بحرین شده و 
رهبران این انقالب را سلب تابعیت یا زندانی کرده است؛ اما این به معنای پایان این 
انقالب نبوده و شیعیان از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند. در 
این میان، آل خلیفه بزرگ ترین هراس را از درصد باالی جمعیت شیعیان می داند. 
جمعیت شــیعیان بحرین بیش از ۷0 درصد اســت و طبیعی است که در صورت 
برگزاری هرگونه انتخابات آزادی در بحرین شیعیان حائز اکثریت خواهند شد. در 
انتخابات ســال 2010، حدود نیمی از مجلس، تحت رهبری الوفاق )1۸ کرســی( 
قرار داشــت؛ اما طی سال  های پس از شروع تحوالت بیداری اسالمی در منطقه و 
رسیدن امواج اعتراضات به بحرین، حکومت آل خلیفه با اتخاذ سیاست مشت آهنین 
سیاست بخش عمده رهبران احزاب مخالف را با اتهامات ساختگی زندانی کرده است. 
از جمله می توان به شیخ علی سلمان، رهبر حزب الوفاق اشاره کرد. به دلیل هراس 
آل  خلیفه، دولت بحرین با ترفندهایی مانند انحالل گروه های شیعه، سلب تابعیت 
شخصیت های سیاسی و زندانی کردن افراد معروف موجب شده است امکان حضور 
شخصیت های تأثیرگذار شیعه در انتخابات وجود نداشته باشد. نتیجه این سیاست 
نیز تحریم انتخابات بود؛ به همین دلیل رژیم بحرین در روزهای منتهی به انتخابات 
اخیر فشار خود به مردم برای مجبور کردن آنها به حضور در این انتخابات نمایشی 
را افزایش داد. در همین ارتباط دادســتانی بحرین »علی راشد العشیری« نماینده 
ســابق جمعیت الوفاق در مجلس این کشــور را به بهانه تشویق مردم به مشارکت 
نکردن در انتخابات پارلمانی در شبکه اجتماعی توئیتر، بازداشت کرد. این مسئله 
می تواند به  تدریج مشروعیت نداشتن این رژیم را در جهان بیشتر اثبات کند و این 

به معنای مهیا شدن زمینه برای انقالب مردمی بحرین خواهد بود. 

میلیون ها افغانی رهایی از کارشکنی انگلیسی
 در یک قدمی قحطی

در حالی 1۷ سال از حضور نیروهای آمریکایی به بهانه کمک به حل مشکالت مردم افغانستان و مبارزه با تروریسم می گذرد که توبی النزر نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور بشردوستانه در افغانستان در گفتاری افشاگرایانه از ناکارآمدی حضور غرب در این کشور هشدار داد، میلیون ها نفر در این کشور 
جنگ زده فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند و درگیری های کنونی و خشکسالی نیم میلیون نفر از مردم افغانستان را از خانه های خود آواره کرده است.

رخداد

تظاهرات و تجمعات اعتراضی 
فرانسه بحرانی است که قوانین 
فرانسه  دولت  ســرمایه دارانه 
نتوانسته برای آنها راه برون رفتی 
پیدا کند. چالشی که دولت های 
نیکوال سارکوزی و فرانسوا اوالند 
را از کرسی ریاست جمهوری دور 
نشــانه  را  مکرون  اکنون  کرد، 
کنونی  فضای  اما  اســت.  رفته 
نشان می دهد که این بحران تنها 
به دولت ها و اشــخاص منحصر 
نخواهد شد؛ بلکه مردم خواستار 

تغییرات بنیادی هستند

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ ۴۱

وهابیت به دنبال جای پا در مجمع الجزایر اندونزی

تأملی بر انتخابات فرمایشی آل خلیفه

فعالیت هاي وهابیون در اندونزی 
از سوي عربستان از سال ۱97۰ شروع 
شــد و کار خود را با ایجاد ارتباط با 
چندین سازمان سلفي و حتي برخي 
جریان هاي معتــدل، در عرصه هاي 
آموزشــي آغاز کردند.یکی دیگر از 
در  وهابیت  البی  اقدامات  مهم ترین 
اندونزی تنگ کردن عرصه بر شیعیان 
این کشور است. در اثر تحریک علمای 
وهابیت در سال ۱۳9۲ وهابیون شهر 
سامپانگ به سوزاندن منازل و مساجد 

شیعیان این شهر اقدام کردند

فراسو

رخنه

کندوکاو

نگاهی به جنبش جلیقه زردها در فرانسه

 شورش علیه سرمایه داری



 محراب دوســتی/ همایش 
بررسی چالش های ارزی کشور، 2۷ آبان 
مــاه با حضور تحلیلگــران اقتصادی در 
دانشــگاه جامع امام حسین)ع( تشکیل 
شــد و ســخنرانان این برنامه مسائل و 
مشکالت ارزی کشور، چیستی و چرایی 
و راهکارهای برون رفت از آن را تحلیل و 

بررسی کردند.
در این همایش ابتدا دکتر محمدرضا 
علمی  هیئت  عضو  مهدیاراســماعیلی، 
دانشگاه جامع امام حسین)ع( گزارشی از 
تالش یک ماهه کارگروه اقتصادی قرارگاه 
انقالب در زمینه نوسانات ارزی کشور و 
مســائل پیرامون آن ارائه کرد و گفت: 
»افزایش لجام گسیخته حجم نقدینگی 
کشور، فشــارها و برنامه های اقتصادی 
دشمن علیه کشــورمان و خروج حجم 
باالی ارز از کشــور در مقاطعی، همگی 
تأثیــر انکار ناپذیری بر چالش های ارزی 
کشور داشته است. از سوی دیگر دولت 
نیز در نقش آتش نشانی که باید آتش را 
خاموش می کرد، با سوء مدیریت نه تنها 
این آتش اقتصادی را خاموش نکرد؛ بلکه 
برخی مواقع تلقی آتش افروزی از سوی 
دولت نیــز وجــود دارد.« وی در ادامه 
مشــکالت روی داده در هر چهار حوزه 

را تشریح کرد:
۱ـ رشد نقدینگی

نقدینگی کشــور ما طی ســالیان 
متمادی رشد داشته است و میانگین آن، 
سالیانه بین 20 تا ۳0 درصد بوده است. 
این رشــد نقدینگی ارتباط تنگاتنگی با 
شبکه پرداخت سود بانکی داشته است. 
اگر بخواهیم مقایســه نســبی از میزان 
نقدینگی در سال 1۳۸4 با سال 1۳۹۶ 
داشته باشیم، عدد نقدینگی ما 1۷ برابر 
شده و از حدود ۸0 هزار میلیارد تومان 
به بیش از 1۶00 هــزار میلیارد تومان 
رسیده اســت. این وضعیت را وقتی ما 
بــا دولت آمریکا کــه بی انضباط ترین و 
لجام گســیخته ترین کشور از نظر تولید 
اســکناس بدون پشــتوانه در جهان به 
شمار می رود، مقایسه می کنیم، می بینیم 
در این کشور رشد نقدینگی در این بازه 
زمانی دو برابر بوده اســت و این نشــان 
می دهد ما رشد غیرمتعارفی داشته ایم. 
در آمــار ســال 1۳۹۷ نیز شــاهد این 
هستیم که رقم سپرده های غیر دیداری 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این 

به معنای گسیل این نقدینگی به بازار ارز، 
سکه، مســکن و خودرو و گرانی در این 

بخش هاست.
۲ـ خروج ارز از کشور

برای برآورد میزان خروج سرمایه، 
ورود سرمایه و ارز به کشور نیز مورد توجه 
قرار می گیرد. با تفریق این دو شــاخص 
از هم، مشــاهده می کنیم در سال های 
1۳۹۵ و 1۳۹۶خــروج قابل توجهی ارز 
از کشور داشته ایم. برای نمونه، فقط در 
سال 1۳۹۶ حدود ۹ میلیارد دالر خروج 

ارز مسافرتی از کشور داشته ایم.
۳ـ جنگ اقتصادی

ســرویس های اطالعاتی دشــمن 
برای تحت تأثیر قرار دادن اقتصاد کشور 
از ناحیــه التهابــات ارزی، طی ماه های 
جاری اقدامات فراوان آشــکار و پنهانی 
انجام داده اند. در بررسی ها مشاهده شده 
است، ســرویس اطالعاتی امارات تحت 
تأثیر ســرویس آمریــکا درصدد خروج 
دالر از کشــور ما بوده اند و این اتفاق به 
طرق متفاوت افتاده است. بخش هایی از 
این خروج ارز از طریق مرزهای عراق و 
جنوب غربی کشور صورت گرفته است 
و مورد آخر نیز شــبکه 41۷ نفری بود 
که در ترکیه دســتگیر شد. این گروه با 
خــروج ارز از ایران بــه ترکیه، آن را به 

آمریکا انتقال می داد.
مورد بعدی مســئله FATF بود 
که مهم ترین نگرانی مــا در این زمینه 
این اســت که اگر واحد اطالعات مالی 
 FATF در وزارت اقتصاد، آن طوری که
می خواهد مستقر شود، ما دچار اختالالت 

مالی جدی می شویم.
نسل جدید تحریم ها که تحریم ها 
را از حالــت موضوعی به حالت مصداقی 
تبدیل می کند و به صورت مستقیم افراد، 
اشخاص و ســازمان های زیرمجموعه یا 
مرتبط با شرکت ها و سازمان های تحریم 
شده را تحریم می کند، این عامل فضا را 
برای ایران و دور زدن تحریم های مالی و 

ارزی محدودتر می کند.
۴ـ سوء مدیریت دولتی

آتش نشــان  تعلل  چهارم،  عامل 
در خاموش کــردن آتش بود که بانک 
مرکزی به منزله آتش نشــان این تعلل 
را انجــام داد. در پاییز 1۳۹۶ اولین بار 
زمزمه خالی بودن خزانه دالری کشور 
از خــود بانک مرکزی بیرون آمد. پس 
از بانک مرکزی نیــز آقایان نوبخت و 
شــریعتمداری بر آن دمیدند و در دو 
نقطه ای که دالر روند کوتاه مدت کاهشی 
داشت، با تأکید بر این ماجرا قیمت دالر 

را افزایش دادند.
در یک نگاه کلی، پیامدهای افزایش 
ارز در پنج حوزه قابل بیان اســت؛ اول، 
می تواند موجب تورم خیلی بزرگ بشود؛ 
)در ســال جاری شاهد تورم ۵0 درصد 
هستیم و برای سال آتی تورم 100 درصد 
را پیش بینــی می کنیم(. دوم، عددهای 
متعدد ارزی در کشور فساد ایجاد می کند. 
سوم، با کاهش ارز مورد نیاز در بازار دوم 
یا همان سامانه نیما ممکن است شاهد 
کاهش برخی کاالهای موجود کشور در 
این حوزه باشیم. چهارم، التهابات متعدد 
ارزی گمانه ضعف نظام اقتصادی کشور 

را قوت می بخشد و این می تواند موجب 
دالریزه شدن کشور بشود و پنجم اینکه 
با دالریزه شــدن اقتصاد کشور احتمال 
هجــوم نقدینگی 1۶00 میلیارد تومانی 
به بازار ارز وجود دارد که این به شــدت 
موجب کاهش عرضه و افزایش سرسام آور 

قیمت دالر خواهد شد.
ارزی  چالش های  بررسی  کارگروه 
قرارگاه انقالب، به وسیله پویش نخبگانی 
و جلســات مشــترک با صاحب نظران 
اقتصادی، مجموعه راهکارهایی را برای 
برون رفــت از چالش های ارزی در چهار 
محور اقتصادی، امنیتی، عملیات روانی 
و روابــط بین الملل، در چهار بازه زمانی 
فوری، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
ترســیم کرده اند که در این نوشتار تنها 
بخشی از راهکارهای حوزه اقتصادی که 
اجرای برخی از آنها نتایج مثبتی بر روند 
بازار ارز کشور داشته است، بیان می شود:

اقدامات فوری:
1ـ اخذ مالیات به میزان مابه التفاوت 
بازار ســوم و نیما از صادرکنندگان غیر 

نفتی؛
2ـ مداخله پله ای و شناسنامه دار در 
بازار سوم با عملیات رسانه ای گسترده به 
همراه فروش ارز در سقف و خرید آن در 
کــف )این اتفاق در افت حباب 1۹ هزار 

تومانی دالر اجرا شد و موفق بود(؛
۳ـ کشف قیمت از سامانه نیما بر 

اساس تعیین قیمت از سامانه بورس؛
4ـ وضع سقف مبالغ تراکنش برای 

دستگاه های pos؛
۵ـ حذف مأموریت های خارجی غیر 

ضرور و حق مأموریت ها در این حوزه؛
۶ـ افزایش 200 درصدی عوارض 
خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی 
به اســتثنای ســفرهای دانشــجویی و 

مأموریتی؛
۷ـ ایجاد بورس ریالی با عرضه نفت 
با ده درصد زیر قیمت fob خلیج فارس.

اقدامات کوتاه مدت:
1ـ ایجاد سامانه اطالعات اقتصادی 

هوشمند؛
2ـ استفاده از رایانه نقدی به جای 
نظــام ارزی چند قیمتــی موجود برای 

ممانعت از تشکیل رانت؛
۳ـ افزایش فــروش نفت از طریق 

دیپلماسی فعال؛
4ـ احیای کارت سوخت؛

۵ـ تبدیل مبدأ واردات به کشورهای 
خریدار نفت: تأمین نیازمندی های کاالیی 
کشور از کشورهایی که خریدار نفت ایران 
هستند. تصفیه ارزی کاالها در این روش 

برای ایران آسان تر خواهد بود؛
۶ـ اســتفاده از کارت های ارزی به 

جای تحویل اسکناس به مسافران؛
۷ـ اجاره مخازن شــرق آسیا برای 

ذخیره سازی نفت.
اقدامات میان مدت:

1ـ استفاده از پیام رسان جایگزین 
سوئیفت به منظور توسعه روابط بانکی با 

چین و روسیه؛
2ـ اســتفاده از رمــز ارزها برای 

مبادالت ارزی؛
۳ـ اســتفاده از مالیات برای تراکم 
سفته بازی و کاهش انگیزه سوداگری در 

بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و...؛
4ـ توافقــات چندجانبــه پولی با 
کشــورهای چین، ترکیه و روسیه برای 
کاهــش تأثیــر دالر روی اقتصــاد این 

کشورها؛
۵ـ احداث پاالیشگاه های کوچک با 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
و افزایش بهره وری با تولید فرآورده های 

نفتی.
اقدامات بلندمدت:

1ـ انتقــال فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیان و ســرمایه گذاری در صنایع 

پیشرفته و دانش بنیان؛
2ـ برنامه ریــزی به منظور احداث 

پاالیشگاه های کوچک؛
۳ـ واقعی سازی نرخ ارز و طال.

شماره۸۷۶ سالنوزدهم دوشنبه1۲آذر139۷ اقتصاد

۶
www.sobhesadeghweekly. i r

  
برای حمایت از تولید داخلی چه کردیم؟!

حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران درباره برنامه خرید برق از مردم گفت: در تهران برخی سازندگان برج های مسکونی هماهنگی های الزم را برای تجهیز بام برج ها و همچنین 
نمای آنها به پنل های خورشــیدی انجام داده اند. برق مازاد تولیدی در پنل های خورشــیدی واحدهای مســکونی را با قیمت ۸00 تومان در هر کیلووات ساعت می خریم و هر مشترک خانگی که به 

نصب پنل های خورشیدی و فروش برق مازاد به شرکت های توزیع برق تمایل داشته باشد، می تواند با مراجعه به ادارات توزیع برق در هر منطقه، در این زمینه مشاوره گرفته و کسب اطالع کند.
 بازار آزاد

تجــارت آزاد مــدل تجــاری 
اســت که در آن کاالهــا و خدمات 
بدون محدودیت های دولتی بین یا 
درون کشــورها انتقال می یابد. این 
محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه 
اســت. تفاوت تجــارت آزاد با دیگر 
روش هــای تجارتی این اســت که 
تخصیص کاال در میان کشــورهای 
تجاری بر اساس قیمت های مصنوع 
صــورت می گیرد که ممکن اســت 
بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. 
موافقت نامــه تجــارت آزاد یکی از 
مؤلفه های کلیــدی مناطق تجارت 
آزاد اســت. بازار آزاد همان اقتصاد 
آزاد اســت کــه در آن خریداران و 
فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی 
از نظــر قیمت و مقدار با هم معامله 
می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید 
و فروش نیســت. دولت افراد را آزاد 
گذاشته و تولیدکنندگان به خواست 
و رضایت خود تولید می کنند و دولت 
هیچ گونــه مداخله ای بــرای تعیین 
قیمــت و مقدار محصــول تولیدی 
نمی کند. بازار آزاد یکی از اساس های 
مکتب کالســیک یا لیبرالیســم در 
اقتصاد اســت که »آدام اسمیت« و 
»دیوید ریکاردو« از جمله پایه گذاران 
آن به شمار می روند. آدام اسمیت در 
این باره می گوید: »شعار هر نان آور 
دوراندیشی این است که هرگز سعی 
نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در 
خانه از هزینه خرید آن بیشتر است، 
در خانه تولید کنی... اگر یک کشور 
خارجی بتوانــد کاالیی را ارزان تر از 
آنچه خودمان می توانیم تولید کنیم 
به ما عرضه کند، بهتر است آن کاال 
را وارد کرده و بر تولید کاالهایی که 
در آنها مزیت داریم، متمرکز شویم.«

بیشتر کشــورهای جهان هم 
اکنون عضو سازمان تجارت جهانی 
هســتند که هر یک محدودیت های 
خاصی را اعمــال می کنند؛ اما همه 
تعرفه ها و موانــع تجاری را برطرف 
کشورها  بیشتر  همچنین  نکرده اند. 
عضــو مناطــق تجــارت آزادند که 
تعرفه هــای پایین تــری را در بین 
کشورهای عضو دارند و خطوط هوایی 
خارجی را از انتقال کاال و مسافر در 

داخل کشور خود منع کرده اند.
تجارت  هزینه هــای  نســبت 
آزاد در مقابل منافع و ســود آن در 
بین دانشــگاهیان مورد بحث است. 
همچنیــن صنایع داخلــی اغلب از 
تجارت آزاد به دلیل کاهش ســود 
خود و بیشــتر شدن سهم کاالهای 
وارداتــی با قیمــت پایین مخالفت 
می کننــد. برای نمونــه، اگر ایاالت 
متحده آمریکا تعرفه شــکر وارداتی 
خود را کاهش می داد، تولیدکنندگان 
شکر سود و هزینه کمتری نصیب شان 
می شد و مجبور می شدند قیمت خود 
را افزایش دهند. این در حالی است 
که مصرف کنندگان شکر در آمریکا 
خواهان خرید شکر با قیمت کمتری 
هســتند. وجود تعرفه بــاال در یک 
کشــور به معنای نداشتن اطمینان 
بــه صنایــع داخلی بــرای ورود به 
بازارهای جهانی است. چنین صنایعی 
همواره در مرحله طفولیت خود باقی 
می مانند و نیازی نمی بینند که سمت 
تحقیقات، بازاریابی و مشتری مداری 

حرکت کنند.
تجــارت آزاد ویژگی هایــی به 

شرح زیر دارد:
ـ تجارت کاال بــدون تعرفه و 

گمرک یا دیگر موانع تجاری؛
ـ دسترسی آزاد به بازارها؛

ی  ســت ها سیا د  نبــو ـ 
منحرف کننده تجارت که به ســود 

برخی از افراد و شرکت ها باشد؛
ـ دسترســی آزاد به اطالعات 

بازار؛
ـ جنبش آزاد کارگری در بین 

و داخل کشورها؛
ـ حرکت آزاد سرمایه در بین و 

داخل کشورها. 
انعقاد توافق نامه تجارت آزاد بین 
ایران و هر یک از کشورهای همسایه، 
امنیتی  می تواند منافع سیاســی و 
محسوسی را نیز برای طرفین در پی 
داشته باشد و به این ترتیب به تحکیم 
win ( و  تعامل برنده ـ برنده )winـ 
ارتقای تأمین منافع دوجانبه کمک 
کند. انعقاد پیمان »تجارت آزاد« بین 
ایران و کشورهای همسایه، می تواند 
گام مهمی در راســتای شکل گیری 
اتحاد اقتصادی ـ سیاسی پایدار بین 
ایران و کشــورهای همســایه تلقی 
شــده و در عین حال پیش درآمدی 
برای ارتقای تدریجی توانایی رقابتی 
تولیدکنندگان مستقر در کشورهای 

طرف پیمان تجارت آزاد باشد.

 روح اهلل صنعتکار/ امروز هر فردی از اعضای جامعه باید بداند که در 
فعالیت های خود ضروری است به ارتقای بهره وری و افزایش همت و کارایی 
اقدام کند تا کشور به اهداف تعریف شده در چشم انداز بیست ساله نظام برسد 
و شکوفایی در همه ابعاد ملی تحقق یابد. نهادینه شدن حرکت های جهادی 
مهم ترین اصل در افزایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و پیشرفت 
در ظرفیت های خدماتی و تولیدی کشــور اســت؛ چرا که بهره وری حاصل و 
برآیند کارایی و اثربخشــی است؛ حال آنکه همه می دانیم سطح بهره وری در 
کشــور ما بسیار پایین اســت و این بدون شک به الگوی رفتاری برخاسته از 
فرهنگ عمومی برمی گردد که طی ســالیان سال در الیه های جامعه نهادینه 
شده است؛ از این رو چنانکه در آموزه های دینی آمده است، باید با کار و تالش 
در ســطوح گوناگون به صورت عملی و نه شعاری حرکت های جهادی معنی 
و مفهوم سازی شده و به مثابه یک ارزش و فرهنگ ملی ضرورت تولید ملی، 

حمایت از آن نهادینه شود.
پیشــرفت اقتصادی در جامعه از کارهای انجام شدنی است که هر یک 
از اعضای جامعه با مشــارکت و ملزم کردن خود به عملیاتی شدن آن، منابع 
عظیمی را برای ایران عزیز به دست خواهند آورد؛ از این رو مردم با مشارکت 
و ســرمایه گذاری در بسترهای تولیدی کشور می توانند گامی اساسی در این 

مسیر بردارند.
رهبر فرزانه انقالب امســال را سال »حمایت از تولید و کاالی داخلی« 
نامگذاری کرده اند؛ ولی متأسفانه در پیچ برخی بی تدبیری های مسئوالن در 
کش وقوس های تحریم های ترامپی گویا شعار سال تا حد زیادی به فراموشی 
سپرده شده است. رقابت پذیری یک کاال برآیند سه مؤلفه »قیمت«، »کیفیت« 
و »جذابیت« است و اگر ما به این مؤلفه ها توجهی نداشته باشیم، تنها شعار 

حمایت از کاالی ایرانی را سر داده ایم.
در این موقع از سال شایسته است فعاالن اقتصادی و اتاق های بازرگانی، 
تعاون و اصناف از هر سه قوه بخواهند دستاوردهای خود را در حمایت از تولید 
داخلی در چارچوب ســه محور کاهش هزینه تولید، حمایت از تولیدکننده و 
اعتباربخشــی به برند ایرانی به اطالع مردم برسانند. البته اتخاذ رویکردهای 
راهبردی همچون تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و شرکت در زنجیره جهانی ارزش 
باید افق های توسعه اقتصادی کشور باشد، ولی در کوتاه مدت راهکارهای مهمی 

وجود دارد که هر سه قوه باید برای حمایت از کاالی ایرانی پیگیری کنند.
مسئوالن باید قوالً و عماًل موانع راه تولید داخلی را برطرف کنند؛ برای 
نمونه باال بودن نرخ مالیــات و مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل افزایش 
هزینه تولید اســت. اگر با اصالح نظام مالیاتی، پرداخت منصفانه و همه گیر 
مالیات فراهم شود و افزون بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، خصولتی ها و 
بنیادها هم ســهم عادالنه مالیات شان را بپردازند، می توان امیدوار بود که هم 
هزینه های تولید پایین بیاید و هم با ارائه مالیات معکوس برای قشر آسیب پذیر، 
از تحمیل هزینه های تأمین اجتماعی کارگران بر دوش کارفرما جلوگیری کرد.
باید به این نکته اشاره کرد که سود وام های دریافتی از سوی تولیدکنندگان 
حدود 1۸ درصد است که بار سنگینی بر دوش شرکت ها و کارخانه های ایرانی 
می گذارد. با مقایســه این رقم با نرخ تسهیالتی که برای واردکنندگان وجود 
دارد، می توان دید چرا کمتر کسی به تولید رغبت دارد. راه حل اصولی برای 
کاهش هزینه های تأمین مالی مســتلزم اصالح نظام بانکی اســت که تنها با 

همکاری سه قوا میسر خواهد شد.
امروزه، باید فهرســت کاالهای تولید داخلی که دستگاه ها و وزارتخانه ها 
حق خرید نوع خارجی آن را ندارند، بازبینی شود و توسعه یابد و اقالم جدیدی 
به آنها اضافه شود و دامنه شمول آن برای مؤسسات عمومی و آحاد مردم نیز 
توسعه یابد. به هرحال، به طور قطعی راه پیشرفت اقتصاد در همه شرایط به 

ویژه تحریم ارزش گذاری به تولیدات داخلی است.

 خرید برق
 از مردم!

گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش های ارزی کشور ـ بخش اول

آتش نشان ها خوب عمل نکردند

 اکبر کریمی/  گذشــتگان ما به گیاهان 
دارویــی بســیار عالقه منــد بودند و بســیاری از 
نیازمندی هــای دارویی و غذایــی خود را از محیط 
اطــراف خــود و از گیاهان دارویی خــودرو تأمین 
می کردنــد. همین عالقه مندی در آنها شــناخت و 
آشنایی باالیی در زمینه خواص و منافع این گیاهان 
بــه وجــود آورده بود. در حال حاضــر نیز اگر اهل 
کوهنوردی یا گشــت و گذار در طبیعت باشید، به 
وفــور می بینید افرادی را که در کوه ها و دشــت ها 
اقدام به جمــع آوری این نوع گیاهان برای مصارف 
شــخصی می کنند و وقتی از آنها اســم گیاهان را 
می پرسید،  اسامی معروفی چون نعنا، آویشن، پونه، 
کاکوتی، گزنه، خارمریم، خاکشیر، گل گاوزبان و... 
را می شــنوید که هر یک مصــارف خاصی دارند و 

درمان کننده بسیاری از امراض هستند.

بازگشت به عقب در مصرف گیاهان دارویی
کشــور ما به دلیل تنوع باالی آب و هوایی، از 
این نعمت بزرگ برخوردار اســت که در جای جای 
آن شــاهد رویش انواعی از این گیاهان خوراکی و 
دارویی هستیم. از میان هزاران گونه گیاهی که در 
اقلیم ایران می رویند، حدود 4۵0 گونه گیاهی جزء 

گیاهان دارویی به شمار می روند. 
هــر چند چندین دهه نســل ایرانــی از این 
نعمت هــای خدادادی و منافع تغذیه ای و اقتصادی 
آن غافل بوده اســت؛ ولی طی چند ســال اخیر به 
دلیل تبلیغات و فرهنگ ســازی انجام گرفته، شاهد 
اقبال مردمی به استفاده از ظرفیت های طب سنتی 
و رونق گرفتن کاسبی عطاری ها در کشور هستیم؛ 
ولی امروزه افزایش شــمار جمعیت ایــن اجازه را 
نمی دهد که نیازهای جامعه در این حوزه از طریق 
جمع آوری و چیدن گیاهان دارویی از دامنه طبیعت 
تأمین شود و زیاده روی در این امر حتی به آسیب های 
جدی زیست محیطی منجر می شود. بهترین راهکار 
برای تأمین این نیازها روی آوردن به کشت گیاهان 
دارویی اســت که در کشور ما طی دو دهه اخیر به 
تناسب فرهنگ سازی، شاهد برنامه ریزی و حمایت 
سازمان های مرتبط دولتی از جمله جهاد کشاورزی 
و منابع طبیعی برای رشــد این شاخه کشاورزی در 
مناطق مستعد هستیم. امروزه، این سیاست گذاری 
را در مناطق حاصل خیز شــمال کشــور تا مناطق 
کوهستانی شمال غرب و حتی مناطق کم برخوردار 

از ســفره های زیرزمینی آب و نزوالت آســمانی در 
شهرهای مرکزی و جنوبی کشور می توان دید که به 
تناسب نوع آب و هوا، پرورش انواع گیاهان دارویی 

در آنها در حال گسترش است.
اما اگر میزان ارزش اقتصادی ناشی از صادرات 

گیاهان دارویــی در جهان را 
که سالیانه رقم باالیی نزدیک 
به 100 میلیارد دالر است، در 
درآمدهای کشور  میزان  کنار 
در این حوزه قرار دهیم، هنوز 
فاصله زیادی با جایگاه مطلوب 
داریم که کشور ما می تواند با به 
کار گرفتن ظرفیت های بالقوه 
موجود، بازیگر مؤثر اقتصادی 
در این عرصه باشــد. این امر 
محقق نمی شود مگر با عبور از 
به سیاست چند  توجه صرف 

محصولی مانند زعفران و گل محمدی، برنامه ریزی 
برای پرورش دیگر گیاهان دارویی قابلیت دار در کشور 
و ایجاد کارگاه های فراوری مانند کارگاه های تولید 
اسانس و محصوالت غذایی و دارویی که نقش بسیار 

مهمی در چرخه افزایش بهره وری دارند.

رونق پرورش گیاهان دارویی در کرمان
ســربنان منطقه کوهســتانی در شهرستان 
زرند اســتان کرمان است که مدتی است به همت 
تعدادی از کشاورزان بومی، به جمع شهرستان های 

پرورش دهنده گیاهان دارویی پیوســته است. رضا 
اثنی عشری از جمله این فعاالن است که با گذراندن 
خدمت در ســپاه پاســداران، از سال 1۳۸۷ به این 
جمعیت تولیدکننده پیوسته است. او با ثبت شرکت 
»سرچشمه زراوند« در سال 1۳۸۹ به طور جدی به 
این حرفه روی آورده و طی این 
سال ها پرورش نزدیک به 20 نوع 
گیاه دارویی را تجربه کرده است. 
او می گویــد: »هم اکنون 
در بیــش از 200 هکتار زمین 
دارویی  گیاهــان  کشــاورزی، 
از  گیاهانی  پرورش می دهیــم. 
قبیل زیره، آویشن، گل گاوزبان،  

نعنا، آنغوزه، کاکوتی و... .«
او با اخذ مجوز بهره برداری، 
در بخشــی از زمین های منابع 
طبیعی نیز به این فعالیت مشغول 
اســت. اثنی عشری که در ســال 1۳۹۶ حدود 21 
هکتار از منابع طبیعی را زیر کشت آنغوزه برده بود، 
می گوید: »پروانه بهره برداری به صورت ســالیانه به 
افراد داده می شــود و هر کشاورز برای سال بعدی 

ً  اقدام کند.« برای گرفتن مجوز باید مجددا
بخش اعظم تولید این پاسدار کشاورز به کاشت 
آنغوزه مربوط می شود. شرکت او سالیانه نزدیک به 

سه تن از این گیاه دارویی را تولید می کند.
در منابع معتبر علمی خواص زیادی برای این 
گیاه دارویی برشــمرده شــده است که از جمله آن 

می توان به تأثیــر مفید آن برای دردهای مفاصلی، 
هضم کننده غذا، برطرف کننده بلغم، درمان آســم، 
ســودمند برای انواع تب ها، مناســب برای درمان 
سرفه،  ســرماخوردگی و برونشیت و کاهش دهنده 

فشار خون اشاره کرد.

مشکل اصلی؛ نبود کارگاه های فرآوری
بیشتر زمین های زیر کشت شرکت سرچشمه 
زراوند دیم کاری هستند و از نزوالت آسمانی سیراب 
می شوند. همین امر سبب شده است میزان تولید، 
ارتباط مستقیم با میزان بارندگی سالیانه پیدا کند و 
در سال های پرباران محصول تولیدی در این زمین ها 
افزایش یافته و در سال های کم باران مانند سال های 

اخیر، تولید کاهش قابل توجهی داشته باشد.
شرکت اثنی عشری فعالیت فصلی دارد و در 
آن، ابتدای بهمن ماه تا نیمه اسفند ماه زمان کاشت 
بذر بوده و خرداد ماه تا پایان مهر فصل برداشت و 
جمع آوری محصول اســت. در این ایام، روزانه بین 

1۶ تا 2۵ نفر مشغول فعالیت هستند. 
اثنی عشــری بــا آسیب شناســی این بخش 
کشاورزی در کرمان، می گوید: »کارگاه های فراوری 
محصوالت تولیدی ما در منطقه وجود ندارد و این 
امر در کشــور نیز وضعیت مشابهی دارد، به همین 
دلیــل بخش اعظم تولیدات در این حوزه به خارج 
از کشــور صادر یا قاچاق می شود. عمده داروهای 
گیاهی وحشی و پرورشی منطقه به صورت فله ای 
به کشورهای هندوستان، انگلستان و آمریکا منتقل 
می شود. در این کشورها قابلیت های مناسبی برای 
فرآوری این محصوالت وجود دارد و بخش زیادی 
از سود این حوزه را این کشورها به جیب می زنند 
و محصوالت به دســت آمده با ارزش ســرمایه ای 
چند برابری را به کشــور ما و سایر کشورها صادر 

می کنند.«
هم اکنون نیز بخش زیادی از تولید اثنی عشری 
را تجاری از هندوستان خریداری می کنند. گفتنی 
است، با سرمایه گذاری عالقه مندان در بخش فراوری 
گیاهان دارویی در کشــور، افزون بر ایجاد اشتغال 
پایدار و سود مناســب اقتصادی، جلوی خروج این 

سرمایه با ارزش گرفته خواهد شد.
برای تهیه گزارش از فعالیت های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان خود با شــماره تلفن 

۰9۱9۳۴7۲98۱  تماس بگیرید.

پرورش دهنده ۲۰ نوع گیاه دارویی در گفت وگو با صبح صادق  

استفاده از ظرفیت های زیست بوم موجب ایجاد اشتغال پایدار در کشور می شود  دبی و پایان رؤیای مرکز تجارت غرب آسیا
به گزارش بلومبرگ، طی دهه های گذشــته و از زمانی که برج های ســر به 
فلک کشیده در دبی پدیدار شدند، این شهر به تغییر عادت کرده است، اما به نظر 
می رسد دوران طالیی این شهر عربی به عنوان مرکز تجارت خاورمیانه تمام شده 
و شاهد روند نزولی آن هستیم. شرکت های ساخت وساز همچنان به فعالیت های 
خود و ســاخت ســاختمان های بلندمرتبه در دبی ادامه می دهند و شما همه جا 
جرثقیل می بینید، اما هیچ کسی نسبت به آینده مطمئن نیست و معلوم نیست 
چه کســی قرار است در این واحدهای مســکونی، تجاری و اداری فعالیت کند. 
جنب وجوش در فروشــگاه های دبی به شدت کاهش یافته و خبری از جمعیت و 
رستوران های شلوغ در آن نیست. شرکت های بزرگ موجود در این منطقه نیز از 
هواپیمایی امارات گرفته تا شرکت های انبوه ساز نیز گزارش سود ناامید کننده ای 
را نســبت به سه ماهه سوم سال جاری منتشر کردند. گفتنی است، بورس دبی 

بدترین عملکرد را از سال 200۸ تاکنون تجربه می کند.
اشتغال زایی سپاه در روستاها به درخواست دولت

حسین شــیرزاد،  معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل  سازمان مرکزی 
تعاون روســتایی در مراســم امضای تفاهم نامه توانمندسازی  تشکل های تعاون 
روستایی و کشاورزی در راستای اشتغال زایی  مولد و پایدار در روستاها و مناطق 
کمتر برخوردار با مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون ســپاه، اظهار داشت: »بنا به 
فرمایش مقام معظم رهبری و مزیت های جدیدی که در توسعه و عمران مناطق 
محروم و دورافتاده روســتایی و مرزی وجــود دارد، مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد 
تعاون ســپاه با همکاری سازمان تعاون روستایی در عرصه تکنولوژی های نوین و 
انتقال آن به مناطق روســتایی و اراضی  کشــاورزی پیشتاز شدند تا با استفاده از 
این طرح ها بتوانند در پهنه های کشاورزی و روستایی مناطق دورافتاده به اقشار 

محروم کمک کنند.«
اتحاد چین و روسیه برای حذف دالر

راشاتودی نوشت: »چین و روسیه در حال آماده سازی طرحی برای باال بردن 
سهم ارزهای ملی خود در مبادالت تجاری دوجانبه و همچنین تعامالت اقتصادی 
با دیگر کشــورها هستند. این دو کشور قصد دارند با هدف کاهش آسیب پذیری 
خود در برابر تحریم های مالی از ســوی آمریکا وابســتگی خود به دالر را کاهش 
دهند.« دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه که ماه گذشته میالدی از پکن دیدار 
کرد، گفت: این طرح شامل ایجاد یک نظام مالی بین مرزی پرداخت مستقیم به 
ارزهای ملی دو کشور است. گفت وگوها در این زمینه در جریان است که امکان 
استفاده از کارت های اعتباری »یونیون پی« چین در روسیه و همچنین کارت های 

اعتباری »میر« روسیه در چین را فراهم می کند.
ادامه فشار آمریکا به عراق!

به گزارش وال اســتریت ژورنال، آمریکا در حال اعمال فشار بر عراق است تا 
این گونه از تداوم همکاری های این کشور در حوزه انرژی با ایران جلوگیری کند. 
آمریکا قصد دارد شرکت های آمریکایی و برخی متحدین خود نظیر عربستان را 
جایگزین ایران در بازار انرژی عراق کند و از سویی موانع جدی بر سر همکاری های 
اقتصادی بغداد ـ تهران به وجود بیاورد. این اقدام بخشی از هدف گسترده تر آمریکا 
برای فاصله انداختن بین ایران و عراق و کاهش نفوذ تهران در این کشــور عربی 
اســت. ایران و عراق 14۵۸ کیلومتر مرز مشــترک دارند و با توجه به اینکه اکثر 
جمعیت عراق را شــیعیان تشکیل می دهند، روابط بسیار نزدیکی بین دو کشور 

شکل گرفته است.

اقتصادی  ارزش  اگرمیــزان   
دارویی  گیاهان  از صادرات  ناشی 
در جهان را که سالیانه رقم باالیی 
نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دالر است، 
در کنار میزان درآمدهای کشور در 
این حوزه قرار دهیم، هنوز فاصله 
زیادی با جایگاه مطلوب داریم که 
کشور ما می تواند با به کار گرفتن 
ظرفیت های بالقوه موجود، بازیگر 
مؤثر اقتصادی در این عرصه باشد

شاخص

تکاپوآنرویسکه

کلیدواژه



   شهناز سلطانی/ شادی 
حالت خوشــایندی است که افراد به 
واســطه آن به وجــد می آیند و چه 
خوب  است که این حالت مدام تکرار 
شود. زندگی شــاد مانند هر مهارت 
دیگــری یادگرفتنی اســت. در واقع 
ما یاد می گیریم که چگونه شــادی 
را بــه زندگی مان وارد کنیم. پیش از 
یادگیری شادی و مهم تر از آن ما باید 
بخواهیم زندگی شاد داشته باشیم. در 
واقع، خواستن شادی مقدمه ای است 

برای یاد گرفتن آن.
چشــم تان را ببندیــد و برای 
لحظاتی به شادی فکر کنید. ناخودآگاه 
لبخند روی لب تان می نشیند و حس 
خوشایندی درون شما شکل می گیرد. 
فکر کــردن به شــادی آن هم برای 
لحظاتی حال شــما را خوب و خوش 
می کند. حاال تصور کنید آدم های شاد 
را کــه چقدر از این تجربه های خوب 
نصیب حال  خودشان کرده اند و کمی 
هم تصور کنید حال آدم های غمگین 
را که چقدر از این تجربه ها بی نصیب 

بوده اند. 

راه هایی برای شاد بودن
به طــور حتم افراد شــاد افراد 
بی غم و غصه و مشکل نیستند. اصاًل 
مگر می شود در این کره خاکی کسی 
را پیدا کنید که هیچ مشــکل و غم و 
نگرانی نداشته باشد. اما آنها راه هایی را 
پیدا کرده اند که غم ها و مشکالت شان 
کم رنگ شده و به حاشیه زندگی شان 
رانده شــده است و در عوض به سراغ 
راه هایــی در زندگــی رفته اند که به 
واســطه آنها، حس خوشایند و حال 
خوش را در زندگی محقق کنند. این 
راه ها همان  راه هایی هستند که سبب 
یاد گرفتن شادی و پیاده کردن آن در 

زندگی می شوند. 
درست است که نتایج محققان 
درباره شادی نشان می دهد که جامعه، 
خانواده و افراد دســت به دست هم 
می دهند تا شــادی محقق شود، اما 
تأثیر فرد به تنهایی بسیار چشمگیرتر 
اســت. البته این به آن معنا نیســت 
که وظایف نهادهــای جامعه نادیده 
گرفته شــود؛ بلکــه کوتاهی هریک 
از آنهــا در انجام مسئولیت شــان به 
کم رنــگ شــدن شــادی در جامعه 
می انجامــد و برعکــس تــالش آنها 
موجی از شادی به راه می اندازد. نمونه 
بارز آن سریال های طنز خوبی است 
که هر از چندگاهــی از تلویزیون به 
نمایش درمی آیند و برای ساعتی هم 
 که شده مخاطب، شادبودن را تجربه

 می کند. 

ارتباط با خدا
یکی از راه های رسیدن به شادی 
درونی و واقعی ارتباط با خدا است. این 
ارتباط می تواند از طریق خواندن نماز 
و قرآن و رفتن به زیارت مهیا شود.  

اداره آمار کانادا در 2۵ شهریور 
سال ۷۷ در گزارشی اعالم کرده بود، 
افراد مذهبی نســبت بــه دیگران از 
افرادی  برخوردارند.  شادتری  زندگی 
که بــه طور مســتمر، فرایض دینی 
خود را انجام می دهند و هر هفته در 
عبادتگاه ها حاضر می شــوند، نسبت 
به دیگران احســاس بهتری دارند و 
اضطراب و نگرانی های شان کمتر است.

تهیه فهرستی از دارایی ها 
یکی دیگر از راه های دســتیابی 
به شادی این است که ما داشته های 
مادی و غیر مادی مان را فهرست کنیم. 
این داشــته ها شامل نعمت سالمتی، 
خانواده، شغل و... می شود. نوشتن این 
دارایی ها روی کاغذ و قرار دادن مکرر 
آنها مقابل چشمان مان نشان می دهد 
که ما چقدر ثروتمندیم، البته نه فقط 
ثروت مادی که غیرمادی ها مهم ترند. 
وقتی حس می کنیم چه دارایی های 
ارزشــمندی داریم از درون احساس 

شور و نشاط به ما دست می دهد. 
نوشتن فهرســت دارایی ها ما را 
ترغیب می کند تا خداوند را برای این 
همه دارایی و ثروتی که نصیب ما کرده 
است شکر کنیم. شکرگزاری و قدردان 
بودن هم سبب می شود حس شادی 

در ما جان بگیرد. 

قضاوت دیگران ممنوع
بــه هیچ وجه دیگــران را مورد 

قضاوت قرار ندهیم و به کســی هم 
اجــازه ندهیم در حضور ما دیگران را 
قضاوت کند. اگر با کســی مشکل و 
کدورتی داریم، در نزدیک ترین زمان 
ممکن آن را حــل کنیم. خودمان را 
جای دیگران بگذاریم و فکر کنیم اگر 
ما بــه جای آنها بودیم چه رفتاری از 
خودمان نشان می دادیم. این موضوع 
سبب می شود همیشه حق به جانب 
نباشیم و به دیگران هم حق بدهیم. 
همه این عوامل دســت به دست هم 

می دهد تا ذهنیت منفی از دیگران در 
ذهن  ما محو شود و جای آن را افکار 
مثبت پر کند. این ذهنیت مثبت به 

شادی درونی ختم می شود. 

از تنهایی فرار کنید
فرار از تنهایــی )که اضطراب و 
افسردگی به بار می آورد( و حضور در 
جمع حس خوشایندی ایجاد می کند 
و فرصت نابی است که به واسطه آن 
می توانیم با افراد هم صحبت شــویم، 

درد دل کنیــم و از در کنار هم بودن 
لذت ببریم. 

زندگی هدفمند
داشتن هدف در زندگی ایجاب 
می کند کــه ما برنامه ریزی داشــته 
باشــیم و البته تالش کنیم. داشتن 
هدف نیروی محرکه در زندگی است 
کــه به ما انگیزه حرکت رو به جلو را 
می دهد. بدون هدف زندگی برای ما 
بی معنا می شود و احتمال اینکه غم و 
ناراحتی و افسردگی سراغ ما را بگیرد، 

بسیار است. 

خوشحال کردن دیگران
ســعی کنیم دیگران را در حد 
بضاعت مان خوشــحال کنیم. گاهی 
ممکن است این شادی، بازی با یک 
کودک باشد، اما حس خوشایندی در 
ما پدید می آورد که بسیار لذت بخش 
است. رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
فرمودند: »هر کســی مؤمنی را شاد 
کند، به یقین مرا شــاد کرده است و 
هر کسی مرا شاد کند، به راستی خدا 

را شاد کرده است.«

آموختن مهارت »نه گفتن«
آموختن »نه گفتــن« مهارتی 
بــرای آموختن شــادی اســت. قرار 
نیست برخالف میل باطنی مان به همه 
خواســته های دیگران پاسخ بدهیم. 
اگر واقعاً انجام خواسته دیگران برای 
ما اضطــراب و نگرانی ایجاد می کند، 
لزومی نــدارد به آنها پاســخ مثبت 
بدهیم. بیاموزیم گاهی نه گفتن الزم 
و ضروری است. ما همیشه نمی توانیم 
اجابت کننده درخواست دیگران باشیم. 
توانایی ها و ظرفیت های ما تعریف شده 

و محدود است. 

شناخت توانایی ها و عالیق 
شناختن توانایی های فردی مان 
به ما این امکان را می دهد که از آنها 
بهره برداری کنیــم و بیش از حد از 
خودمان انتظار نداشته باشیم. شناخت 
عالیق مان هم مهم اســت. اگر آنها را 
بشناسیم به سراغ شان می رویم. انجام 
کارهایی که می توانیم و عالقه داریم 
در واقع قدم برداشتن در جهت شاد 
کردن خودمان است. پس به توانایی ها 
و عالیق و خواسته های خودمان احترام 

بگذاریم. 
راه های بســیاری وجــود دارد 
کــه اگر در پیش بگیریم به شــادی 
می رسیم. کافی اســت کمی درباره 
آنها فکر کنیم و آنها را به کار ببندیم. 

زندگی باید شادمانه باشد
انقالب هم همواره  رهبر فرزانه 
بر شاد بودن تأکید دارند. برای مثال 
چندی پیش در دیدار با مســئوالن 
صداوســیما و برنامه سازان رادیویی و 
تلویزیونی فرمودند: »راجع به موضوع 
تفریحات، چیزی که می توانم بگویم 
این اســت که موضوعی بسیار مهم 
و اساســی اســت. اگرچه در جامعه، 
خیلی ها هستند که ممکن است آن 
را جــدی نگیرند و فکر کنند که یک 
زندگی جامد و خشــک و بی انعطاف 
و بی لبخنــد، می تواند زندگی موفقی 
باشد. اما چنین نیست. اگر در زندگی 
تفریح ســالم نباشــد؛ اگر آن لبخند 
طبیعی که ناشی از نشاط است بر لب 
انسان ننشیند، زندگی برخود انسان 
و بر معاشــران او، جهنم خواهد شد. 
مادیات، مقدمه زندگی خوبند و تفریح، 

عنصر اساسی زندگی خوب است.
فرض کنیم کســی درآمدهای 
مالی بسیار کالنی داشته باشد، اما در 
زندگی دل خوشی نداشته باشد. این، 
زندگی نیست که دارد! تفریح، از باب 
تفعیل است؛ یعنی فرح آوردن؛ یعنی 
ایجــاد فرح. اگر فرح و شــادمانی در 
انسانی نباشــد، ولو خیلی هم درآمد 
داشته باشد؛ مقام بسیار عالی داشته 
باشد، یا نفوذ اجتماعی داشته باشد، 
ایــن اصاًل برای او زندگی نیســت و 
حتی نمی شود با او زندگی کرد. شما 
همت تان این اســت کــه آن فرح و 
شادمانی را به انسان ها ببخشید و مردم 
را ـ از باالترین مقام اجتماعی تا مردم 
عــادی کوچه و بازار؛ از فقیر و غنی و 
قشرهای مختلف ـ شادمان کنید. این 
امر بســیار مهمی است. زندگی باید 

شادمانه باشد و شادمانه بگذرد.« 
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  حمیدرضا حیدری/ فرانســه، پاریس و خیابان شانزلیزه این روزها 
شاهد تظاهرات و درگیری هایی است که در اعتراض به افزایش قیمت سوخت 
در فرانســه شکل گرفته است. تظاهراتی که به وحشیانه ترین شکل از سوی 
پلیس این کشور پاسخ داده شده و تصاویر آن در شبکه های اجتماعی دست 

به دست می شود.
این اتفاق از دو نظر برای ما قابل توجه اســت؛ اول اینکه سال گذشته و 
در جریان اعتراضات بحقی که گروه هایی از مردم ایران به وضعیت معیشــت 
خود داشتند و پس از آنکه عده ای آشوب طلب با هدایت رسانه ها و شبکه های 
خارجی شروع به ایجاد اغتشاش کردند، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 
طی تماس تلفنی با حســن روحانی خواستار »خویشتن داری« در برخورد با 

معترضان در ایران شد.
پایگاه خبری »رادیو فردا« در آن زمان در گزارشــی به نقل از »رویترز« 
نوشته بود: »دفتر رئیس جمهوری فرانسه می گوید، در این گفت وگوی تلفنی 
امانوئل مکرون ضمن ابراز نگرانی از افزایش کشته شدگان اعتراضات در ایران از 
حسن روحانی خواسته است حق آزادی بیان و تجمع معترضان رعایت شود.« 
اتفاقی که پس از کمتر از یک ســال به فرانســه می رسد و شاهد شدیدترین 

برخورد ممکن از سوی پلیس این کشور با معترضان هستیم. 
در روزهای اخیر، بســیاری از کاربران فضــای مجازی به آقای روحانی، 
رئیس جمهور پیشنهاد دادند با مکرون تماس گرفته و در مواجهه با معترضان به 
افزایش قیمت سوخت او را به خویشتن داری دعوت کند. هر چند این طنز تلخی 
است که به احتمال بسیار زیاد صورت خارجی پیدا نخواهد کرد؛ اما یک نکته 
از آن استنتاج می شود و آن گستاخی بیش از حد دولت های اروپایی در متهم 
کردن جمهوری اسالمی در مواردی است که حتی خود به آن قائل نیستند.

دومین وجه اهمیت حوادث اخیر فرانســه سیاســت یک بام و دو هوای 
رسانه های خارجی در مواجهه با مسائل ایران و فرانسه است. در همین زمینه، 
یکی از کاربران توئیتر در صفحه خود نوشت: »مجری بی بی سی انسان بامزه ای 
ا ســت. در گزارش شورش فرانسه می گوید »معترضان دوست دارند به خاطر 
خواسته های شان طعم باتوم  و آبپاش را بچشند.« آیا چنین تعبیر رمانتیکی در 
واقعه مشابه در ایران استفاده  می شد؟ خیر! »پلیس وحشیانه معترضان را ضرب 
و شتم کرد.« چه خوب که فهمیدیم باتوم پلیس فرانسه خاصیت درمانی دارد.«
»یورو نیوز« هم در گزارش خود خشــونت را ناشی از معترضان و نقش 
پلیس و نیروهای امنیتی را به منزله ناجیان مردم این گونه ترسیم می کند: »در 
حالی که درگیری میان معترضان به افزایش قیمت سوخت موسوم به »جلیقه 
زردها« در خیابان شانز لیزه پاریس تا پاسی از شب ادامه داشت، امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه در توئیتی نوشت: متشکرم از نیروهای تأمین نظم برای 
شجاعت و حرفه ای گری شان. شرم بر کسانی که به آنان حمله کردند. شرم بر 
کســانی که بر دیگر شهروندان و روزنامه نگاران تعدی کردند. شرم بر کسانی 
که نمایندگان منتخب را مورد ارعاب قرار دادند. در جمهوری فرانســه جایی 

برای خشونت نیست.«
به این ترتیب، در فرانســه پلیس با آن برخورد سخت و خشنی که دارد 
قهرمان معرفی می شود؛ اما در ایران پلیس و نیروهای امنیتی قهرمان نیستند، 
بلکه قهرمان کســی است که به زیرساخت های شهری و ساختارهای قانونی 

کشور آسیب می زند.
یک بام و دو هوای رسانه های غربی و اروپایی در حالی است که تصاویر 
گوناگونی از زد و خورد پلیس با معترضان و زخمی شــدن معترضانی که به 
افزایش قیمت ســوخت اعتراض دارند، در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
و حاال این دولت فرانســه است که باید پاسخگوی نبود آزادی بیان و تجمع 

معترضان باشد.

یک بام و دو هوای رسانه ای غرب!

بنیاد برکت ایجاد اشتغال در شهرهای دلفان، پل دختر، کوهدشت و رومشکان لرستان را که یکی از استان های محروم کشور به شمار می آید، در قالب طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور آسمان )آیین نامه  سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی( و سحاب )سرمایه گذاری حمایتی اقتصادی برکت( در دستور کار خود دارد. بر اساس این، تا به 

امروز ۳۵0 فرصت شغلی در زمینه پرورش دام سبک در این شهرستان ها به مرحله اجرا رسیده و ۷00 اشتغال دیگر نیز تا بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.

ایجاد یک  هزار شغل
رهبر  با همت بنیاد برکت وقتی  ایمانی/  رسول   

معظم انقالب بحــث تهاجم فرهنگی 
را مطرح کردند، بســیاری از دلسوزان 
انقــالب آن را پیگیــری و مصادیقی 
برای آن معرفی کردند. شکل و شمایل 
تهاجم فرهنگی در طول سال های پس 
از انقالب تغییر کرد و شدت آن بیشتر 
شد. کشــورهای غربی پول های کالنی 
برای هجمــه فرهنگــی و اخالقی به 
جمهوری اســالمی ایران خرج کردند 
که متأسفانه توفیقاتی هم داشتند. اّما 
به این فکر افتادند که جنگ فرهنگی را 
نیابتی اداره کنیم تا هم نام مان لکه دار 
نشــود و هم پول مان خرج آن نشود. 
عربستان سعودی که پول های بادآورده 
خود را برای جنگ های سخت و نظامی 
و شبه نظامی و خرابکاری و ترور خرج 
می کرد، گزینه خوبی بود که به حوزه 
جنگ نرم وارد شود و اختالف و تفرقه 
را به جــان انقالب اســالمی بیندازد. 
سرانجام، ایران هراسی عربستان و سال ها 
انتظار رژیم صهیونیستی برای روی کار 
آمدن کسی مانند بن سلمان نتیجه داده 
بود و بهترین فرصت بود تا عربستان از 
پــول و امکانات خود برای براندازی در 
ایران بهره ببرد و رژیم صهیونیستی و 
آمریکا را پیروز نهایی این میدان کند.

شبکه ایران اینترنشنال با بودجه 
و امکانــات فراوان و بــا بهره از برخی 
شخصیت های اپوزیسیونی آغاز به کار 
کرد، اما پس از مدتی با افشاگری چند 
نفر از خبرنگارها و کارشناســان ایرانی 
ســاکن اروپا و آمریکا مواجه شد. این 
افشاگری ها درباره منبع مالی این شبکه 
بود. محمد سهیمی که از خارج نشینان 
اســت در صفحه فیس بوکش اقدام به 
افشاگری کرد و اپوزیسیون خارج کشور 
را از همکاری با این شبکه منع کرد. پس 
از وی، علی علیزاده که در لندن زندگی 
می کند و مواضع نزدیکش به جمهوری 
اسالمی ایران همه را متعجب کرده با 
حضور در شــبکه »من و تو« از منابع 
مالی این شــبکه، سؤال کرد و پس از 
آن با پیگیری ایــن موضوع که منابع 
مالی شــبکه های فارسی زبان برانداز و 
سلطنت طلب کجاســت و چرا بودجه 
شــبکه ایران اینترنشنال را سعودی ها 
تأمین می کنند؟ از مطلعان درباره این 
موضوع درخواست کرد در فضای مجازی 
ماهیت اصلی این شبکه ها را فاش کنند 
و بگویند دشمنی ها و تفرقه هایی که بین 
ایرانیان به وجــود می آید، از کجا آب 
می خورد؟ اّما این کمپین شکست خورد 
و حرارت این پرسش سرد شد، ولی قتل 
جمال خاشــقجی یکی از خبرنگاران 
ایرانی تبار در روزنامه بریتانیایی گاردین 
بر حرارت این ســؤال مهــم افزود، او 
منبع مالی شــبکه ایران اینترنشــنال 
را بن ســلمان و دولت سعودی معرفی 
کرد و قتل خاشقچی را با این موضوع 
مرتبط دانست. »سعید کمالی دهقان« 
خبرنگار میز ایران در روزنامه بریتانیایی 
گاردین در توئیتی افشــاگرانه نوشت: 
مقتول  روزنامه نگار  »جمال خاشقجی 
ســعودی منبع خبــر او درباره کمک 
مالــی هنگفت ولی عهد ســعودی به 
اینترنشنال(  تلویزیونی)ایران  شــبکه 
روز2۶سپتامبر)شش  در  اســت.  بوده 
روز پیش از حضور بدون بازگشــتش 
از کنسولگری ســعودی در استانبول( 
بــا وی به صــورت تلفنــی گفت وگو 
کرده و این روزنامه نگار ســعودی به او 
گفته؛ محمدبن سلمان از طریق مشاور 
نزدیکش )سعود القحطانی( منابع مالی 
تلویزیون فارسی زبان)ایران اینترنشنال( 
را در لنــدن، تأمین می کند. ســعود 
القحطانی در پی مرگ خاشــقجی به 
حکم ملک ســلمان پادشاه سعودی از 
کار برکنار شده است! ظاهراً خاشقجی 
به این روزنامه گفته بوده دولت سعودی 
ســالیانه 2۵0 میلیــون دالر بــه این 
تلویزیون تازه تأسیس اپوزیسیون ایران 
در لندن کمک مالی می کند. بر اساس 
این گزارش، این تلویزیون به مدد این 
کمک هنگفت مالی بــه خبرنگاران و 
کارکنان خود ســه برابر تعرفه مرسوم 
دســتمزد می دهد. مدیران اصلی  آن 
منظرپور،  محمد  رمضانپور،  علی  اصغر 
بهروز آفاق، و حســین رسام هستند. 
رمضانپــور، خود را اصالح طلب معرفی  
می کنــد. اّما تنها دلیلی  کــه او را به 
اصالح طلبان »وصل« می کنند این است 
که زمانی که احمد مسجدجامعی وزیر 
ارشاد دولت ســیدمحمد خاتمی بود، 
رمضانپور معــاون او در امور فرهنگی  
بود. در آن زمان بسیاری از اصالح طلبان 
از این فــرد به دالیل چنــدی دوری 
می کردند. با این افشــاگری ها اکنون 
نوبت اصالح طلبان در داخل کشور بود 
که نسبت خود را با مدیران اصالح طلب 
و این شبکه سعودی روشن می کردند... 

)ادامه دارد(

شبکه ایران اینترنشنال ـ 1

 سید فخرالدین موسوی/  خیابان 
شانزلیزه، این روزها هیچ شباهتی به تصاویر 
آرام، بارانی و زیبایی که برای مان ســاخته اند 
نــدارد! آتــش، دود و ســرکوب معترضــان 
مدت هاســت که مهم ترین اتفاق مشهورترین 
خیابان قاره ســبز اســت! پس از آنکه دولت  
مکرون تصمیم به گران کردن قیمت سوخت 
گرفت، جنبشی با نام »جلیقه زردها« در فرانسه 
شــکل گرفت که در اعتراض به سیاست های 
اقتصادی دولت مکــرون به خیابان ها آمدند. 
این جنبش حاال پس از گذشت چند هفته به 
جنبشی علیه سرمایه داری تبدیل شده  است! 
اعتراض هایی که کانــون آن در نزدیکی کاخ 
ریاست جمهوری فرانسه است و برخی از منابع 
خبری از کشته شدن چند نفر و زخمی شدن 
صدها نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی 
و بازداشت ده ها نفر خبر می دهند! اما در نوشتار 
پیش رو نه ریشــه های اعتراضات فرانسه و نه 
آینده و تأثیرات آن بر این کشور مورد بحث و 
نظر ما نیست، بلکه بررسی چگونگی واکنشی 
رســانه های اصالح طلب به اعتراضات پاریس 
است! واکنشــی که البته چندان نیز با توجه 
به دیدگاه و ســابقه این رسانه ها غیر منتظره 
و تعجب برانگیز نیســت! در حالی که می توان 
گفت، بیشتر این رسانه ها در این باره سکوت 
کرده بودند، روزنامه »سازندگی« در گزارشی 
جالب توجه با عنوان »جلیقه زردها آرامش را 
از فرانسه گرفته اند؛ رئیس منهای جمهور در 
الیزه« به جای معترضان طرف دولت فرانسه 
ایســتاده و نوشته است: »ژان کاموس، استاد 
علوم سیاســی و تحلیلگر مسائل رادیکالیسم 

سیاســی در مقاله ای عنوان کرده اســت که 
این جنبش یک جنبش پوپولیســتی و جدی 

در مقابل نخبگان فرانســه 
اســت و واکنش و پاســخ 
دولت فرانسه در قبال این 
جنبــش تاکنون به صورت 
مدارا بوده است.« »قانون« 
دیگر روزنامه اصالح طلب نیز 
که به این موضوع پرداخته 
بــود، همه تــالش خود را 
ساده انگاری  و  تقلیل  برای 
از اتفاقــات پاریــس انجام 
داده بــود، اما ایــن پایان 
ماجرا نیست! آنچه رویکرد 

رسانه های اصالح طلب درباره اتفاقات پاریس را 
برای نگارنده مهم و قابل تأمل کرد، تضاد آن با 

نگاه و اظهاراتی است که به موازات اعتراضات 
پاریس در یکی دیگر از روزنامه های اصالح طلب 
منتشر شد و به طور تلویحی 
آمدن به کف خیابان را راه 
حل مشکالت دانسته است! 
 روزنامــه »آرمــان« 
به نقــل از فردی که گفته 
شــده رئیس انجمن علمی 
است،  اجتماعی  مددکاری 
با تیتــر »هشــدار! انفجار 
می نویســد:  اجتماعــی« 
»مردم از دولتی که نمی تواند 
امورات آنها را مدیریت کند 
فاصلــه می گیرنــد. مردم 
نمی تواننــد بــا وعده و قول زندگــی خود را 
بچرخانند و شکم آنها با وعده مسئوالن سیر 

نمی شود. در سال گذشته نیز همین مردم با 
توجه به نابسامانی های اقتصادی اعتراض خود 
را نشان دادند. هنگامی که فشار اقتصادی به 
مردم بیش از توانایی آنها می شــود به صورت 
طبیعی این فشــارها در قالب اعتراض خود را 
نشان می دهد. تا چه زمانی می توان کشور را 
با شرایط کنونی مدیریت کرد؟ هرچه بیشتر 
به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشــکالت 
بنیادین را بــا تأخیر بیندازیم به همان اندازه 
شدت تبعات اجتماعی را باالتر می بریم... . در 
شرایط کنونی کمتر مسئولی برای مشکالت 
کشــور راه حل ارائه می دهد و همواره عنوان 
می کنند ان شاءاهلل مشــکالت در آینده حل 
می شــود. این در حالی است که با ان شاءاهلل 
گفتن مشــکالت مــردم حل نخواهد شــد. 
دغدغه اصلی مردم گرسنگی آنها است. یعنی 
مردم بر اثر گرســنگی اعتراض خواهند کرد. 
با این وجود واکنش مردم نســبت به گذشته 
شدیدتر خواهد شد و ممکن است پیامدهای 
 غیرقابل جبرانی برای جامعه به همراه داشته

 باشد.«
سابقه به خیابان آوردن مردم و اردوکشی 
خیابانی در ســال 1۳۸۸، ســکوت و گاهی 
همراهی با اتفاقات دی ماه ســال گذشــته، 
اظهارات برخــی چهره های تأثیرگذار جریان 
اصالحــات ماننــد آنچه »هاشــم آغاجری« 
فعال اصالح طلب گفته بود؛ »مردم ایران بین 
خودکشی یا »شــورش« مستأصل شده اند!« 
نشــانه هایی نگران کننده اســت که می تواند 
آســیب هایی جدی برای کشــور بــه همراه 

داشته باشد.

نگاهی به شادی در زندگی و راهکارهایی برای تحقق آن

شاد زیستن آموختنی است

نگاهی به رویکرد دوگانه رسانه های جریان خاص

آشوب های خوب، اعتراضات بد

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

 صحرا محمدی/ بی دلیل نیســت که پاییز در بین ادیبان و شاعران 
پرطرفدار بوده و هست. هوای ابر گرفته و باران نابهنگامش اگر برای خیلی ها 
غافلگیرکننده اســت، برای آنها که نگاه شــان به زندگی متفاوت است، اتفاقاً 
خوشــایند و لذت بخش است. شاید یک تفاوت روشن بین این جماعت و آن 
جماعت اســت، به این شــکل که نگاه بسیاری از ما به زندگی جدی، رسمی 
و در یک قالب تعریف شــده است، اما نگاه دیگری هم به زندگی وجود دارد 
که در آن از این همه چارچوب های خشک و رسمی خبری نیست و انعطاف 
 در آن مشــهود است. این ما هستیم که تعیین می کنیم در کدام گروه جای

 بگیریم. 
می توانیم از باران های پاییزی و ســرمای گزنده آن فرار و شکوه کنیم، 
یا نه از آن لذت ببریم. از پشــت پنجره نظاره گر قطره های باران باشیم، یا نه 
شــال و کاله کنیم و زیر باران قدم بزنیم و قطره های آن را از نزدیک لمس 
کنیم. نگران ســرما خوردن و بیمار شــدن در هوای پاییزی باشیم و در حد 
امکان پای مان را به بیرون از خانه نگذاریم، یا نه از قدم زدن زیر باران و نفس 

کشیدن در آن حال خوشی نصیب خودمان کنیم. 
اگر در جایگاه پدر و مادر مســئولیت بچه ها را برعهده داریم، می توانیم 
مدام چرتکه به دســت باشــیم و هزینه های بچه ها را فهرست کنیم و نگران 
تأمین مایحتاج آنها باشیم، یا نه در کنار همه این حساب و کتاب ها البته در 
حد ضرورتش از داشتن بچه لذت ببریم و به چشم یک نعمت الهی به آن نگاه 
کنیم. دست فرزندمان را بگیریم و با هم در هوای پاییزی نفسی تازه کنیم. آنها 
را به تئاتر و سینما و کتابفروشی ببریم و برای شان خاطره های شیرین بسازیم. 
اگر هنوز نعمت داشتن پدربزرگ و مادربزرگ را دارید، این شما هستید 
که مختارید برای انتخاب و می توانید آنها را چشم انتظار بگذارید و هر وقت 
فرصتی داشتید به آنها سری بزنید و رفع تکلیفی کنید، یا نه فرصت ها را در 
برنامه ریزی های تان لحاظ کنید و دســت آنها را هم بگیرید و در هوای پاییز 
حال شــان را خوب کنید. این همراهی شــاید فردا میسر نشود، پس فرصت 

امروز را باید قدر بدانیم. 
بر اساس یک قرار قبلی بخشی از تعطیلی آخر هفته را گذاشته ایم برای 
سر زدن به پدر و مادر. اما در این روزهای پرخاطره پاییز اگر بی وقت و بی برنامه 
زنگ در خانه پدری را بزنیم، آنها نه تنها ناراحت نمی شوند که حتماً خوشحال 
و ذوق زده هم می شــوند. بی هیچ بهانه ای سراغ شان برویم و در کنار آنها یک 

چای داغ بنوشیم و با هم گپ بزنیم. همین برای آنها کافی است. 
اگر این روزها برای خرید پوشاک گرم به خرید می رویم، می توانیم فقط 
هر آن چیزی که نیازمان است را بخریم یا نه بخش کوچکی از مبلغی را که 
می خواهیم صرف خرید کنیم اختصاص بدهیم به کســانی که نیازمندند، اما 
توان خرید ندارند. برای آنها هم ســهمی در نظر بگیریم و پوشــاکی هر چند 

کم هزینه بخریم و دلی را شاد کنیم. 
این روزهای سرد سال که از پس پاییز و زمستان می آیند هم می توانند 
نوید شــادی و شوق باشــند و هم به قول شاعر از شدت باران و برف و سرما 
»ســرها در گریبان«. هم می توان آنها را در تنهایی سر کرد و هم می توان به 
اتفاق کسانی که دوست شان داریم سپری کرد. پس آیا بهتر نیست به اتفاق 
دســتی به ســر و روی حال خودمان و دیگران بکشیم و از این روزها که به 

سرعت برق و باد می گذرند خاطره خوش به جا بگذاریم.

پاییز را جور دیگر باید دید
ژرفا

از آنکه دولت  مکرون  پس 
تصمیم به گــران کردن قیمت 
نام  با  جنبشی  گرفت،  سوخت 
فرانســه  در  زردها«  »جلیقه 
شکل گرفت که در اعتراض به 
سیاســت های اقتصادی دولت 
آمدند.  خیابان ها  بــه  مکرون 
این جنبش حاال پس از گذشت 
چند هفته به جنبشــی علیه 

سرمایه داری تبدیل شده  است

چشــم تان را ببندید و برای 
لحظاتــی به شــادی فکر کنید. 
لب تان  روی  لبخنــد  ناخودآگاه 
می نشیند و حس خوشایندی درون 
شما شکل می گیرد. فکر کردن به 
شادی آن هم برای لحظاتی حال 
شــما را خوب و خوش می کند. 
را  آدم های شاد  کنید  تصور  حاال 
که چقدر از این تجربه های خوب 
نصیب حال  خودشــان کرده اند و 
کمی هم تصور کنید حال آدم های 
غمگین را که چقدر از این تجربه ها 

بی نصیب بوده اند



 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
پــس از آنکه مبانــی کالن یا به 
عبارتی جهان بینــی و اصول بنیادین و 
اعتقادی انقالب اسالمی روشن شد، گام 
بعدی نشان دادن و تبیین این مبانی و 
اصول در هر یک از حوزه های سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اســت. 
در ایــن مرحله باید بدانیم این مبانی و 
اصول  به نوبه خود منتهی به چه مبانی 
یا فلسفه مضاف در هر یک از این حوزه ها 
از منظر انقالب اسالمی می شود. در واقع، 
این بخش رابطه بین جهان بینی انقالب 
اسالمی و هر یک از حوزه های چهارگانه 
مذکور را تعیین می کند و اهمیت بسیار 
باالیــی دارد. تبیین این موضوع ما را از 
یک سلســله بحث های نظری و تئوری 
صــرف به مباحــث کاربردی تر نزدیک 
می کنــد. ایــن مبانی را نیــز همچون 
مباحث گذشته مبتنی بر آیات و روایات 
و نگرش های حضرت امام)ره( و رهبری 
و قانون اساســی بیان خواهیم کرد. در 

آغاز مبانی سیاسی را تبیین می کنیم.

مبانی سیاسی انقالب اسالمی 
منظور از مبانی سیاســی انقالب 
اسالمی تعیین نگرش کلی این انقالب به 
سیاست و موضوعات اساسی آن است و 
به طور کلی نظریه سیاسی این انقالب در 
زمینه ماهیت سیاست و رابطه آن با دین، 
جایگاه و حقوق مردم، منشأ مشروعیت 
نظام سیاسی، نوع نظام سیاسی، حکومت 
و دولت در عصر غیبت  و قلمرو اختیارات 
حکومت اسالمی به ویژه در عصر غیبت 
اســت. برای این منظــور دیدگاه های 
گوناگون را بیان کــرده و نگاه بنیادین 
مکتب انقالب و وجه تمایز آن را با دیگر 

دیدگاه ها تبیین خواهیم کرد.
۱ ـ مفهوم و ماهیت سیاست از 

منظر انقالب اسالمی
»سیاست« واژ ه ای است که از عربی 
وارد زبان فارسی شده و در لغت به معنای 
رام کردن اسب، خط مشی، خط سیر و 
راهی که انسان پیش رو دارد، است. در 
القیام  نیز سیاست »السیاسه،  اصطالح 
علی الشــی بما یصلحــه«1 اقدام برای 
ســامان دادن چیزی به وسیله اموری 
که آن را اصالح کند، معنا شــده است. 

همچنین گفته شده است، سیاست در 
اصل از واژه »ســاس ـ یَُسوُس« گرفته 
شده و به معنای مملکت داری و اصالح 
و اداره کردن کارهای مردم و ارشاد آنها 
به راه رستگاری در امور دنیا و آخرت و 
راه و رسم فرمانروایی و اداره کردن امور 

داخلی و خارجی کشور است.2
در اصطالح سیاســت )به عربی: 
سیاسه( به معنای دانشی دانسته شده 
که از شــهر )مدینه در ُعرف فیلسوفان 
دوران اسالمی مانند فارابی( و مناسبات 
شــهروندی )مدنی( بحث می کند.۳ در 
روایات اسالمی نیز مفاهیم به خصوصی 
برای سیاســت بیان شــده است که به 

برخی از آنها اشاره می کنیم:
گاهی، سیاست بر مبنای بار ارزشی 
و هدف مقدسی که باید برای آن تعریف 
کرد، تعریف می شــود. شخصی از امام 
مجتبی)ع( پرســید: سیاست چیست؟ 
حضرت فرمود: »هی ان تراعی حقوق اهلل 
و حقــوق االحیاء و حقــوق االموات«4 
سیاست، آن اســت که حقوق خداوند 
و حقوق زنــدگان و حقوق مردگان را... 

رعایت کنی.
امام علی)ع( نیز محور سیاست را 
َیاَسِة  عدالت بیان می کنند: »َجَماُل السِّ
الَْعْدُل فِي اإْلِْمــَرةِ َو الَْعْفُو َمَع الُْقْدَرة«۵؛ 
زیبایی سیاست، رعایت عدالت در رهبری 

و عفو هنگام قدرت است.

از برخــی از روایــات نیــز که به 
سیاست اشاره کرده اند، می توان چنین 
اســتنباط کرد که سیاســت می تواند 
هم خوب باشــد و هم بد. امام علی)ع( 
می فرمایند: »الُْملُْک ِسَیاَسة«۶؛ پادشاهی 
سیاست است یا »بئس السیاسه الجور«۷؛ 
ستم کاری سیاست زشتی است. در مقابل 
الَْعْدل «۸؛  َیاَساِت  السِّ می فرمایند، »َخْیُر 
یعنی بهترین سیاســت ها عدالت است. 

از این روایت این گونه می توان استنباط 
کــرد که اگر چــه نگرش ویــژه ای به 
سیاست وجود دارد، ولی هرگز درصدد 
ایــن نبوده اند که چهــره واحدی از آن 
ارائــه دهند؛ بلکه سیاســت را چنانچه 
در مســیر صالح اســتفاده شود، خوب 
و در غیر این صورت بد و زشــت تلقی 
کرده اند. امام خمینی)ره( نیز سیاســت 
را همین گونه بیان کرده اند. ایشــان در 
مورخ 1۳۶۳/1/21 در یک سخنرانی به 
این موضوع اشاره می کنند که سیاست 

در مفهوم دروغ گفتن و فریب و خدعه 
و نیرنگ هیچ گاه مورد تأیید نبوده است.۹
از این نظر سیاست می تواند ابزاری 
در دست قدرتمندان و ماکیاولیست های 
جامعه باشــد؛ در مقابل می تواند ابزاری 
در جهــت هدایــت جامعــه و افراد به 
مصالح اساســی خود نیز باشــد. از این 
نظر امام خمینی)ره( معتقدند سیاست 
به معنای هدایت فرد و جامعه به سمت 

صالح است.10
پس می توان گفت، سیاســت به 
مجموعه روش هایی اطالق می شود که 
برای کسب قدرت و حاکمیت سیاسی  و 
استمرار آن و اداره امور جامعه استفاده 
می شــوند. اگر این روش هــا متعالی و 
با هدف اصالح امــور جامعه و برقراری 
عدالت و اجــرای احکام الهی و حرکت 
جامعه به ســمت کمال باشند و قدرت 
سیاسی برای ایجاد جامعه ای به کار رود 
که در آن انسان به کمال مادی و معنوی 
و سیر الی اهلل نائل آید، سیاست الهی و 
دین مدارانه می شود و در غیر این صورت 

شیطانی و پلید است. 
۲ـ رابطه دین و سیاست

بــه منظور تشــریع رابطه دین و 
سیاســت از نظر انقالب اســالمی، به 
ناچار باید دیدگاه اســالم را نســبت به 
رابطه این دو بررســی کنیــم. در این 
بررسی دیدگاه های معمار کبیر انقالب 

اســالمی نیز مورد بحث قــرار خواهد 
گرفت. برای این منظور باید نگاه اسالم 
و انقالب را نسبت به مهم ترین مباحثی 
که در موضوع سیاست مطرح می شود، 
تجزیه و تحلیل کنیم تا ببینیم دین چه 
تأثیری بر سیاست دارد و آیا وجود چنین 
تأثیرپذیری را می پذیرد؟ بنابراین موضوع 

را در چند مبحث بررسی می کنیم:
آیا اســالم نوع خاصی از حکومت 
و ویژگــی خاصی را برای حاکمان بیان 
داشته اســت؟ آیا اســالم وارد چنین 

مباحثی شده است؟
آیا اســالم مقررات خاصی را برای 
حکومت بیان داشته است؟ اصوالً از نظر 
اســالم حکومت بر اساس چه مقرراتی 
باید اداره شــود؟ آیا اسالم وارد چنین 

بحثی شده است؟
هدف اسالم چیست؟ آیا به منظور 
تحقق این هدف برای حکومت جایگاهی 
قائل اســت؟ آیا بدون توجــه به نظام 
سیاسی، اسالم می تواند به اهداف عالیه 

خود دست یابد؟
به نظر می رسد، پاسخ به این سه 
پرسش از یک سو مشخص خواهد کرد 
آیا اســالم به مقوله سیاست وارد شده 
اســت یا خیر و از ســوی دیگر جایگاه 
و رابطــه احتمالی دین را با سیاســت 
معلوم می کند. پاســخ به این پرسش ها 
را در قــرآن و روایــات و دیگــر منابع 
انقالب اسالمی در شماره آینده تبیین 

خواهیم کرد.
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 حسین میرچراغ خانی/ جریان عقالنیت 
اسالمی، به پشــتوانة تجربة گذشته، هر چه جلوتر 
می رفت، به  مراتب بهتر عمل می کرد. این جریان پس 
از ســقوط رضا شاه در شهریور 1۳20 سعی داشت 
اقدامــات ضد دینی او را خنثی کند. فضای شــکل  
گرفته در دوره رضاخــان، آرزوی ملت را در تجدد 
و فاصله گرفتن از دین ترســیم کرده بود. تحوالت 
پرشتاب دنیای غرب، این پرسش اساسی را در ذهن 
جوامع اســالمی، از جمله ایران ایجاد کرده بود که 
چرا ملل مسلمان از این قافلة پیشرفت جا مانده اند؟

سه پاسخ جریانی
 به چرایی عقب ماندگی ایران

طیف های به اصطالح روشنفکر، دین و مذهب 
را عامل این عقب ماندگی معرفی می کردند. با رشد 
جریانات مارکسیســتی که دیــن را افیون ملت ها 
می دانســتند، خطری جدی دین اسالم و مذهب 
شــیعه را در ایران تهدید می کرد. حزب توده، در 
دانشگاه ها و بین دانشــجویان طرفداران بسیاری 
داشــت. مهم ترین دلیل موفقیت آن را می توان در 
حمایت شوروی و کمک های این همسایة کمونیست 

جست وجو کرد.
با وجود این، ســه جریان عمده )کمونیست، 
ملی گرایــی و مذهبی( در ایران فعالیت می کردند. 
هر یک از این ســه جریان، اگر می توانست جامعه 
را قانع کند، پیروز آینده محســوب می شد. جریان 
مارکسیستی، اصوالً با جامعة مذهبی تضاد داشت 
و اقبال کمتری از دو جریان دیگر داشــت. جریان 
ملی گرایی نیز به دلیل گرایش های ناسیونالیستی 
افراطی، نتوانست موفقیتی کسب کند؛  اما جریان 
مذهبی) جریان عقالنیت اســالمی( بــه دو دلیل 
توانست پیروز آیندة ایران باشد؛ اول اینکه اصول و 
مبانی این جریان، با جامعة مذهبی ایران هماهنگ 
بود؛ دوم اینکه این جریان مانند جریان های متحجر 
مذهبی، پیشــرفت های دنیای جدیــد را نادیده 
نمی گرفت و معتقد بود به همراه حفظ اصول و مبانی 

دین، می توان کشوری پیشرفته داشت. 

رهبران اصلی جریان عقالنیت اسالمی
 در این دوره

در این دوره، آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی 
و آیــت اهلل بروجردی، دو رهبــر جریان عقالنیت 

اسالمی بودند. 
سیدابوالحســن اصفهانی، از استادانی چون؛ 
مرحوم آخوند خراســانی و میرزا حبیب اهلل رشتی 
بهــره برد و به مقام اجتهاد رســید. اقامت وی در 
عراق، مصادف است با جنبش تحریم تنباکو. بینش 
سیاسی سید ابوالحسن، مورد تأیید آخوند خراسانی 
و مراجع نجف بود. به همین دلیل، او جزء بیســت 
مجتهد طراز اول معرفی شده از سوی مراجع نجف 
برای شرکت در مجلس بود. وی به همراه میرزای 
نائینــی در کنار آیت اهلل خالصــی زاده در مبارزات 
مردم عراق شرکت داشت.1 با فوت آیت اهلل حائری 
و آیــت اهلل نائینی، مرجعیت شــیعه بر عهدة وی 

قرار  گرفت. او با بهره مندی از 
تجارب سیاسی اش توانست به  
خوبی جامعه شیعه را رهبری 

و اداره کند.
سید حســین  آیــت اهلل 
بروجردی پس از اتمام سطوح 
حــوزه، در نجف از اســتادان 
بزرگی چون؛ آخوند خراسانی، 
و  اصفهانــی  شیخ الشــریعة 
اجازة  دهکردی  سید ابوالقاسم 
اجتهاد گرفت. در سال 1۳2۸ ق 
به ایران بازگشت و به  مدت سی  

ســال در بروجرد به تحصیل و تألیف مشغول شد. 
آیت اهلل بروجردی پیش از آنکه مرجعیت عام پیدا 
کنند، نسبت به مشــکالت و اقدامات رژیم پهلوی 
بی تفاوت نبودند و چندین بار به سیاست های رژیم 

اعتراض کردند.2
پس از درگذشــت آیت اهلل سید ابوالحســن 
اصفهانی و حاج آقا حسین قمی در سال 1۳2۵ ش 
مرجعیت شــیعه در اختیار آیت اهلل بروجردی قرار 
گرفت. از جمله کســانی کــه از مرجعیت آیت اهلل 
بروجــردی حمایت کرد، حضرت امام خمینی)ره( 
بود. آیت اهلل بروجردی در مقطعی حساس، زعامت 
شیعه را برعهده گرفت؛ زمانی که سیاست دین زدایی 
سکة رایج سیاســتمداران و صاحبان قدرت شده 
بود؛ اما درایت آیت اهلل بروجردی، دین را در صحنه 
نگه داشت و بر پویایی و نقش اجتماعی آن افزود. 
مهم تریــن مانعی که در برابر آیــت اهلل بروجردی 
قرار داشــت، شخص شاه بود. با این حال، آیت اهلل 

بروجردی از جایگاه قدرت با او برخورد می کرد. 

برخورد  آیت اهلل شــیخ علی صافی گلپایگانی 
آیت اهلل بروجــردی با رژیم پهلوی را این گونه نقل 
می کند: »مرحوم آیت اهلل بروجردی در برابر شــاه، 
از موضــع قــدرت برخورد می کردند. من شــاهد 
برخوردهای ایشان با شاه بودم. آن مرحوم در برخورد 
با شاه، بین او و دیگران تفاوتی نمی گذاشت. از باب 
نمونه، از سفر خوزستان برمی گشت؛ به راه آهن قم 
که رســیده بود، برای مالقات با آیت اهلل بروجردی 
توقف کرده بود. به آیت اهلل بروجردی خبر رسید که 
شــاه خواهان مالقات با شماست. ایشان در کمال 
بی اعتنایی فرمودند: »حتماً می خواهد همان طور که 
چند تا عکس با زنش در این مسافرت گرفته است، 
بیاید با من هم عکس بگیرد.« 
نمونة دیگر: ثریا، زن شــاه، 
حــرف نامربوطی گفته بود؛ 
از این روی، ایشان به عنوان 
تحقیر فرمودند: »این زنیکة 
لر چــه می گوید؟« این نوع 
بر خورد را آیت اهلل بروجردی، 
حتی با رضاخان هم داشت. 
من در یک مالقاتی که ایشان 
با شاه داشــت، وقتی دیدم 
خیلی عادی، مثل برخورد با 
ســایر مردم، با او رفتار کرد، 
به ایشــان عرض کردم: این برخورد شما، ارادت ما 
را به شــما بیشتر کرد. فرمودند: من با پدرش، که 
قدرتمند تــر از این بود و آن وقت ها من هم قدرت 
نداشتم، همین طور برخورد می کردم؛ اینکه جای 

خود دارد.«۳
شناخت آیت اهلل بروجردی، به شیعه محدود 
نبود. ایشــان در بین اهل ســنت، از جمله علمای 
االزهر مصر، جایگاه ویژه داشتند. همکاری علمای 
االزهر با ایشان در مسئلة تقریب مذاهب اسالمی و 
فتوای شیخ محمود شلتوت رئیس دانشگاه االزهر 
در به رسمیت شناختن مذهب جعفری، نشان دهندة 
موقعیــت آیت اهلل بروجردی اســت. افزون بر اهل 
سنت، دانشمندان غیر مسلمان نیز نسبت به آیت اهلل 
بروجردی عنایت داشتند؛ چنانکه اخباری از ارتباط 
آیت اهلل بروجردی با انیشتین وجود دارد و نامه هایی 
بین ایشان و انیشتین از طریق پروفسور حسابی رد 
و بدل شده است؛ از جمله در بارة نظریة »نسبیت«. 
پایگاه اطالع رســانی آیت اهلل بروجردی4، مقاله ای 

با عنوان »نامه نگاری انیشــتین با آیت اهلل العظمی 
بروجردی)قدس سره(« منتشر کرده است. در همین 
راستا، پایگاه اطالع رسانی شیعه نیوز۵، با نوة آیت اهلل 
بروجردی مصاحبه ای انجام داده و این ارتباط را به 

بحث گذاشته است.

دیگر شخصیت های تأثیر گذار در این دوره
در این دوره، شخصیت های تأثیر گذاری وجود 
داشــتند؛ از جملة این افراد، آیت اهلل کاشانی است. 
همراهی آیت اهلل کاشانی در ملی کردن نفت، موجب 
موفقیت مصدق شــد. با این حال، آیت اهلل کاشانی 
ویژگی هایی داشت. حجت االسالم فلسفی در کتاب 
خاطراتش در  این  باره می نویسد: »مرحوم آیت اهلل 
کاشانی مردی عالم و درس خوانده، زحمت کشیده 
و مجتهد بود؛ اما خصوصیتی در مرحوم مدرس و 
مرحوم امام خمینی بود که در آیت اهلل کاشانی نبود. 
آن مرحوم در گزینش دوســتان مطمئن و محرم، 
بر خــالف آنان، دقت الزم را بــه کار نمی برد. من 
مرحوم مدرس را یک بار در منزلش دیدم. حرف ها 
و قدرت و صراحت و مقاومت او نشــان می داد که 
مرد فوق العاده ای است. امام خمینی هم همین طور 
بود؛ ولی نرمش و گذشــت آیت اهلل کاشانی طوری 
بــود که گاهی کارهای سیاســی جاری به زیان او 
تمام می شد و او قدرت تصمیم گیری یا جلوگیری 

از آنها را نداشت.«۶
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دکتر ابراهیم برزگر می گوید: مهم ترین پیام انقالب اســالمی پایان کســوف خدا در زندگی بشر و بازگشت معنویت به تمامی عرصه های اجتماعی و فردی بشر است. 
در کالم حضرت امام به صراحت هســت که معنای صدور انقالب اســالمی صدور سخت و نظامی نبوده است. البته در برهه ای از زمان کشورهای حاشیه خلیج فارس دچار 
سوء برداشت شدند و حتی برخی برنامه های دفاعی ویژه ای را در مقابل ایران اتخاذ کردند؛ اما هدف انقالب اسالمی این بوده که ارزش های انقالب به گوش دیگران برسد.

   

 فتح اهلل پریشــان/ پس از فــوت مرتضی انصاری دزفولی در ســال 
124۳، مرجعیت عامه شــیعه به ســید محمدحسن حسینی شیرازی مشهور به 
میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، میرزای اول، میرزای مجدد و صاحب حکم تحریم 
تنباکو منتقل شد و نزدیک به ۳0 سال در این مقام به رفع مشکالت مردم و اداره 
حوزه های علمیه مشغول بود. وی 1۵ جمادی االول 12۳0 قمری در محله »درب 
شاهزاده« شیراز متولد و در ۸2 سالگی در سامرا درگذشت که برخی از مورخان 
فوت وی را مشکوک و در اثر مسمومیت ذکر کرده اند. آرامگاه او در یکی از حجرات 

صحن حرم حضرت علی بن ابی طالب)ع( در شهر نجف قرار دارد.
پدرش میرزا سیدمحمود شیرازی خطاطی برجسته بود و در نوشتن نستعلیق 
مهارت داشت. میرزاحسن در دوران طفولیت پدرش را از دست داد و سرپرستی 
او و برادرش اســداهلل، به عهده دایی وی میرزا سیدحســین موسوی افتاد. میرزا 
حسن از چهار سالگی زیر نظر استادی که دایی اش، برای تعلیم او فراخوانده بود، 
مشغول یادگیری کتابت شــد. پس از یادگیری قرائت و کتابت فارسی، از تاریخ 
12۳۶ قمری به آموختن زبان عربی همت گمارد و در هشــت ســالگی تحصیل 

مقدمات را به پایان رساند.
از آنجا که میرزا سیدحسین می خواست خواهرزاده اش در آینده وعظ و خطابت 
داشــته باشد، او را به میرزا ابراهیم، نام آورترین خطیب شیراز سپرد. زیرنظر این 
استاد، میرزا حسن مأمور شد تا روزی یک صفحه از ابواب الجنان قزوینی را از روی 
کتاب حفظ کند و فردا در مسجد وکیل برای مردم بخواند. میرزا حسن هر صفحه 
را با دو بار خواندن به حافظه می سپرد. وی در هشت سالگی در مسجد وکیل شیراز 
مواعظ اخالقی را بازگو کرده و حاضران را به خودسازی و خدامحوری دعوت می کرد. 
در دوران نوجوانی مهم ترین کتاب فقهی حوزه »شــرح لمعه« را تدریس می کرد 
تا جایی که در همان دوران، حاکم شیراز منصب مهمی را در حکومت شیراز به 
او پیشــنهاد کرد؛ اما او که عاشق تحصیل و راهیابی به مسلک عالمان راستین و 
آشنایان معارف اهل بیت)علیهم السالم( بود، تحصیل را بر مسند ریاست ترجیح 
داد و راهی حوزه اصفهان شد که در آن زمان پر رونق ترین حوزه شیعی بود. شیخ 
محمدتقی اصفهانی صاحب کتاب »هدایه المسترشدین« نخستین هدایتگر وی 
در اصفهان بود. پس از فوت وی، سیدحسن بیدآبادی او را به شاگردی پذیرفته و 
جان تشنه کامش را به جرعه های معارف زالل اهل بیت)ع ( سیراب کرده و پیش 

از بیست سالگی، اجازه اجتهاد میرزا را صادر کرد.
سیدمحمدحســن حسینی شیرازی به نوشته خود در تاریخ 1۷ صفر 124۸ 
قمری )120۵ خورشیدی( وارد اصفهان شد. سپس در مدرسه صدر بازار حجره ای 
گرفــت و به حلقه درس محمدتقی رازی پیوســت؛ امــا در ابتدا به دلیل کثرت 
شــاگردان، امکان صحبت با استاد و پرسیدن سؤال ها برای او فراهم نمی شد؛ به 
همین دلیل به همراه چند نفر از طالب عالقه مند از استاد خواهش کردند وقت 
معینی برای پرســش ها در اختیار آنان گذاشته شود. شیخ رازی از این پیشنهاد 
استقبال کرد و به دنبال آن در کنار جلسه عمومی درس، چندین جلسه خصوصی 

با حضور میرزاحسن و دوستانش برگزار شد که تا زمان فوت شیخ ادامه داشت.
او پس از درگذشــت محمدتقی رازی، در درس میر سیدحســن بیدآبادی، 
معــروف به »مدرس« حاضر شــد و پیش از آغاز بیســت ســالگی از وی اجازه 
اجتهاد گرفت. او ده سال در اصفهان اقامت داشت و افزون بر بیدآبادی از محضر 

محمدابراهیم کلباسی نیز استفاده کرد. 
سید محمدحسن حسینی شیرازی در سال 12۵۹ قمری )1221 خورشیدی( 
به کربال رفت. سپس راه نجف را در پیش گرفت و در حوزه درس استادانی، چون 
محمدحسن نجفی، حسن کاشف الغطا )فرزند شیخ جعفر کاشف الغطا( و سیدابراهیم 
قزوینی شرکت کرد. با فوت نجفی، او که هنوز خود را نیازمند تحقیق و مطالعه 
بیشــتر روی مســائل فقه و اصول می دید، قصد بازگشت به شیراز را داشت؛ ولی 
پیش از عزیمت به پیشنهاد یکی از دوستانش در مجلس درس شیخ انصاری حضور 
یافت و با مشاهده احاطه علمی انصاری، شرکت در این جلسات را ادامه داد و در 
نجف ماندگار شد. معروف است که انصاری بارها می گفت من درسم را برای سه 
نفر می گویم: »محمدحسن شیرازی، میرزا حبیب اهلل رشتی و حسن نجم آبادی.« 
او در درس شیخ انصاری کم سخن می گفت و معروف است که هنگام سخن گفتن 
صدایش به قدری آرام بود که شیخ برای شنیدن آن ناچار به سمت او خم می شد 

و شاگردان را امر به سکوت کرده و می گفت: »جناب میرزا سخن می گوید.« 
سیدموسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید می گوید: »وقتی با حاج شیخ مرتضی 
حائری که دارای فکر جوان بود و من اوایل بیع مکاسب را پیش ایشان خوانده ام 
مذاکره علمی می کردیم، مذاکره ما طول می کشــید. ایشــان می فرمود: برای تو 
درس میرزای شیرازی خوب است، چون بحث میرزا هفت ساعت طول می کشید!«

مقلدان شــیخ انصاری پس از فوت او در ســال 12۸1 قمری، به شاگردان 
متعددش رجوع می کردند. به این دلیل شاگردان برجسته وی، از جمله میرزاحسن 
آشتیانی، حسن نجم آبادی و میرزا عبدالرحیم نهاوندی و میرزا حبیب اهلل رشتی 
برای معرفی یکی از شــاگردان انصاری به منزله مرجع تقلید، شــورایی تشکیل 
دادند و به پیشــنهاد میرزای آشــتیانی همگی بر صالحیت میرزا محمدحسن 

شیرازی صحه نهادند. 

ابعاد وســیع انقالب اسالمی در ایران 
و امواج ناشــی از آن اندیشمندان بسیاری 
را بــه خود معطــوف کرده اســت. بهت و 
شــگفت زدگی نه تنها سیاستمداران، بلکه 
عرصه های دانشگاهی و پژوهشی را نیز در بر 
گرفته و بیشتر پژوهندگان در پی ریشه یابی 
این تحول شــگرف و حرکت انقالبی برآمده 
و بازخوانی بازتاب های جهانی آن را مطمح 
نظر علمی و پژوهشــی خود قــرار داده اند. 
البتــه در زمینه پیروزی انقالب اســالمی و 

شــگفتی ها و آثار جهانی آن تعابیر و تمثیل های گوناگونی، همچون آتشفشان، 
زلزله، طوفان و ســیل از زبان دوســتان، دشمنان یا ناظران حیرت زده انقالب به 
کار برده شده است که عموماً بیان کننده قدرت تخریبی انقالب است؛ ولی هیچ 
تعبیر و تمثیلی زیباتر، مناســب تر و واقع بینانه تر از آن چیزی نیست که به امام 
خمینی)ره( منتسب است؛ آنجا که اظهار می دارند: »انقالب ما انفجار نور بود«؛ چرا 
که نور در اثر انفجار خود، با تشعشعات خود فضای وسیعی را روشنایی می بخشد.

کتاب »نظریه های بازتاب جهانی انقالب اســالمی ایران«، که انتشارات دانشگاه 
امام صادق)ع( در سال 1۳۹1 به بازار عرضه کرده، ماحصل ده سال تدریس دکتر 
ابراهیم برزگر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم سیاسی، در موضوع 
بازتاب های جهانی انقالب اسالمی ایران و تأثیرات عینی آن بر عملکرد کشورهای 
منطقه اســت که با استقبال مخاطبان در همان سال به چاپ دوم رسید. در گام 
نخســت، پس از بیان کلیات، روش شناسی و موضوع شناسی، نظریه های پخش و 
سیستم و کاربست آنها در نحوه تأثیرگذاری انقالب اسالمی همراه با بررسی های 
موردی، شرح داده شده است. سپس در نگرشی سیاسی، نظریه معادله و انتخاب 
عقالیی به روایت »هومنز« توضیح داده شــده است. بنابراین، روایت اندیشه امام 
خمینی)ره( و تجّســم و تجّسد عینی آن در انقالب اسالمی ایران به دلیل تأکید 
بر ارزشــمندی رهایی بیت المقدس و فلسطین و به دلیل بهره مندی از اسالم به 
مثابه عامل محرک و آزادسازی، بر جنبش های ضد صهیونیستی حزب اهلل لبنان 

و جهاد  اسالمی فلسطین تأثیرات ماندگاری گذاشته است.

بررسی اندیشه سیاسی میرزای شیرازی ـ ۱
زندگی و سیر علمی تا مرجعیت عامه تشیع

 نظریه های بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنیت اسالمی ـ ۱9

جریان عقالنیت اسالمی از پهلوی دوم تا انقالب اسالمی

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۲6

مبانی سیاسی انقالب اسالمی

 پایان 
کسوف خدا

سیاستنامه

فراز و فرود شیخ علی تهرانی ـ۴
 پایان غم انگیز!

 شهاب زمانی/علــت کاوی 
انحــراف فکری و عملی شــیخ علی 
تهرانی با ســابقه فقهی و سیاســی 
و انقالبی ذکر شــده در شماره های 
پیشــین، افزون بر حب نفس و اسیر 
خواهش های نفسانی شدن که در همه 
منحرفان از صراط حق و مســتقیم 
مشــترک می نمایــد، فقــدان توان 
علمی و عقالیی برای نهادینه سازی 
آموزه هــای دینی، رعایــت نکردن 
تعادل در رفتار و نوســان افراطی و 
تفریطی در مواضع و رویکرد التقاطی 
و برداشت از این مسلک و آن مشرب 
فکری و سیاسی و سپس ارائه آن به 
عنوان محصول اسالمی در وی مشهود 
است. شــیخ علی تهرانی تحت تأثیر 
سوسیالیستی  اقتصادی  اندیشه های 
و چه بســا با تأثیرپذیــری از کتاب 
اقتصاد مجاهدیــن خلق)منافقین(، 
آثاری در اقتصاد اســالمی نوشــته 
بود. وی از اواخر سال 1۳۵۸ به این 
سو به تدریج به ســمت هواداری از 
جریان های مخالف انقالب کشــیده 
شد و تا حدودی مواضع مشترکی با 
الهوتی داشت. با جدا شدن تهرانی به 
مجاهدین خلق متمایل شد. وی در 
بهمن 1۳۵۸ ضمن نگارش متنی که 
در نشریه »مجاهد« ارگان رسمی این 
فرقه منافق مسلک به چاپ رسید، از 
عملکرد امام خمینی)ره( انتقاد کرد. 
مؤسس فرهنگســتان علوم اسالمی 
قــم عالمه آیت اهلل ســیدمنیرالدین 
حسینی شــیرازی )ره( در فرازی از 
خاطرات خود به نحوه مواجهه شهید 
مصطفــی خمینی با نــگاه التقاطی 
شیخ علی تهرانی در حوزه اقتصادی 
چنین می گویــد: »به یاد دارم وقتی 
کتاب اقتصاد اســالمی آقا شیخ علی 
تهرانی را نزد آقــا مصطفی آوردند، 
آن را شــدیداً رد کرد و گفت؛ مؤلف، 
عمامه بر سر افکار کمونیستی گذاشته 

است.«)1(
اوج فعالیت منتقدانه و به عبارت 
بهتر معاندانه وی در هنگام حضورش 
به عــراق و همکاری بــا رژیم بعث 
صدام بر می گردد که عماًل به عنوان 
ســخنگوی رژیم بعث تبلیغات علیه 
نظــام اســالمی و امــام را بر عهده 
گرفت و در رادیوفارســی زبان بغداد 
با ســخنرانی های غیرمسئوالنه خود 
شــخصیت های انقالبــی را تضعیف 
ابتدا ســازمان  می کــرد. وی کــه 
مجاهدیــن خلق)منافقین( را ناآگاه 
به مســائل اســالمی می دانست، در 
این مقطع به صــورت غیر منتظره 
بــه حمایت از آنــان روی آورد و در 
روندی معکــوس فتوایی در وجوب 
قتل هواداران حزب جمهوری اسالمی 

صادر کرد.  
شــیخ علی تهرانی پس از یک 
دهه، ســرانجام سال ها پس از پایان 
جنگ و در ســال 1۳۷4 خود را در 
یکی از پاسگاه های مرزی تسلیم کرد 
و بالفاصله به تهران منتقل شد. دادگاه 
ویژه روحانیت وی را به اتهام همکاری 
با دشمن در زمان جنگ، صدور فتوا 
علیه نیروهای انقالبی و تحریک ارتش 
عراق به کشتار مردم ایران محاکمه 
و وی را محارب تشــخیص داد، اما با 
توجه به اینکه شخصاً خود را تسلیم 
نیروهای نظامی کرده بود، با تخفیف 
به بیست سال حبس خارج از محل 
ســکونتش محکوم کــرد. تهرانی از 
کارهای گذشــته خود اظهار ندامت 
کرد و خود را مستوجب اشد مجازات 
دانست. او در دادگاه با تأکید بر صحت 
مواضعش اعتــراف کرد: »واهلل العلی 
العظیم موحدتر از آقای خمینی)ره( 
در جهان هنوز نیامده اســت.« وی 
درنهایت با وســاطت مسئوالن نظام 
اســالمی و انقالبیــون از زندان آزاد 

شد.)2(
اما وی هیچ گاه از مواضع افراط 
و تفریط آمیزش درباره انقالب و نظام 
اسالمی دست برنداشت و در جلسات 
خانوادگی و هفتگی که در منزلش در 
خیابان گرگان داشت،  همواره منتقد 
نظام و به ویژه برنامه های صداوسیما 
بود. مروری کوتاه بر زندگی سیاسی 
تهرانی تلنگر و درس عبرتی اســت 
برای تمام کســانی که در مسیر حق 
و انقــالب گام برمی دارند که بدانند، 
دیو نفس با تمــام ابزارهای فردی و 
اجتماعی در کمین اســت و از راهی 
که فکر نمی کنید دام های سیطره اش 

را پهن می کند. 
منابع:

1ـ روزنامه ایران، ویژه نامه رمز عبور 2، نهم 
خرداد 1۳۸۹، صفحه 4۶.

2ـ فرهنگنامه روحانیون معاصر امام، مدخل 
امیرخانی، مرکز  شیخ علی تهرانی، مرتضی 

اسناد انقالب اسالمی.

ریزشها

جریان مذهبی) جریان عقالنیت 
اسالمی( به دو دلیل توانست پیروز 
آیندۀ ایران باشد؛ اول اینکه اصول 
و مبانی این جریان، با جامعۀ مذهبی 
ایران هماهنگ بود؛ دوم اینکه این 
متحجر  جریان های  مانند  جریان 
مذهبی، پیشرفت های دنیای جدید 
را نادیده نمی گرفت و معتقد بود به 
همراه حفــظ اصول و مبانی دین، 

می توان کشوری پیشرفته داشت

کتابخوان

آفاق

مبانی سیاســی  از  منظور 
انقالب اسالمی در زمینه ماهیت 
سیاســت و رابطه آن با دین، 
جایگاه و حقوق مردم، منشــأ 
مشــروعیت نظام سیاســی، 
نوع نظام سیاســی، حکومت و 
دولت در عصر غیبت  و قلمرو 
اختیارات حکومت اسالمی است 
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۹  پل خضر

ورود  با  دخیلي/  مرتضي   
قــواي ایران به خــاک عراق تحولي 
اعطــاي کمک هــاي  در  اساســي 
کشــورهاي عربي به عــراق رخ داد. 
پس از حمله رژیم صهیونیســتی به 
لبنان، اجالس سران کشورهاي عربي 
در 1۵ شــهریور 1۳۶1 با حضور 20 
پادشاه و رئیس جمهور در شهر فاس 
عربستان برگزار شد. در این اجالس 
ایران براي اعراب خطر بزرگي جلوه 
داده شد و دو تصمیم اساسي اتخاذ 
شد. که یکي حمایت هاي علني تر و 
واگذاري کمک هاي بیشــتر مالي به 
عراق و دیگري تالش براي به رسمیت 

شناختن رژیم صهیونیستی بود. 
کشــورهاي عربي حاضر شدند 
رژیم صهیونیستی را تحمل کرده و 
از صدام حسین حمایت هاي سیاسي، 
تبلیغاتي و مالي انجام دهند. ســران 
عرب در این نشســت، بــراي رژیم 
صهیونیستی درخواست صلح کردند 
و از ســازمان ملل خواستند امنیت 
این رژیم را تأمیــن کند! این اقدام 
کشــورهاي عربي از اشــغال لبنان 
به دســت رژیم اشــغالگر قدس هم 
بدتــر بود. امام خمینــی)ره( نیز به 
بند هفتــم قطعنامه کنفرانس فاس 
اعتــراض کردند.برخی کشــورهاي 
عربي از ایــن زمان به بعد، افزون بر 
کمک هــاي فراوان مالــي بالعوض، 
وام هاي ســخاوتمندانه اي را نیز در 
جهت توســعه توان جنگي عراق در 
اختیار آن کشــور قرار دادند و عماًل 
خود را در حمایت از عراق وارد جنگ 
اعالم نشده با ایران کردند. همچنین، 
این کشورها فشار بر ایران را افزایش 
دادنــد؛ از جمله کویــت تعدادي از 
دانشجویان ایراني را از کشور خودش 

اخراج کرد.

پــس از اجراي عملیات والفجر 
۸، نیروهاي مســتقر در منطقه فاو، 
به پشتیباني و تدارکات نیاز داشتند. 
جایي که وجود رودخانه اروند با عرض 
حدود ۹00 متر، کار تدارکات رساني 
با قایق را بســیار کند و دشوار کرده 
بود. هنگام فتح فاو همه ادوات، نیروها 
و ماشین آالت از ساحل اروندکنار به 
ساحل فاو با قایق منتقل مي شد؛ به 
گونه ای که بزرگ ترین وسیله اي که با 
قایق ها امکان جابه جایي داشت، یک 
وانت بار بــود. در این میان، احتمال 
حمله عراقي ها و واژگوني قایق ها نیز 

وجود داشت.
در اینجا بود که براي عبور سریع 
از اروندرود، مهندسان پشتیباني جهاد 
از تجربه کاري خود در مناطق محروم 
استفاده کردند. آنها در برخي مناطق 
دیده بودند یک شناور متصل به دو 
طناب به نام جرس یا کلک از عرض 
رودخانه عبور مي کند. به این صورت 
که یک نفر روي جرس مي ایستاد و با 
کشیدن طناب، جرس را همراه افراد 
و ابزارهایــي که روي آن بود، از یک 
سوي رودخانه به سوي دیگر مي برد. 
به این ترتیب، مهندســان مکانیک 
و ماشــین آالت با  توجه به وضعیت 
منطقه جنگي براي حل مشکل عبور 
از اروند، پل خضر را طراحي کردند.

این پل از یــک صفحه بزرگ 
شــناور به نام »دوبه« تشکیل شده 
بود. در دو سوي پل، دو سیم بکسل 
قوي به مــوازات یکدیگر در عرض 
رودخانه کشیده مي شد و در ساحل 
به شــمع هاي از پیش نصب شــده 
محکم شده بود. سیم بکسل سومي 
هم وجود داشــت که دور چرخ یک 
تراکتور پیچیده شده بود و در حقیقت 
نیــروي پیش برنده پل خضر بود که 
روي دوبه قرار داشــت. با اســتفاده 
از این پل توانســتند ماشین آالت و 
تدارکات ســنگین را به رزمندگاني 
کــه در فاو بودند، برســانند. پس از 
پل خضر، براي تسهیل رفت وآمد به 
فاو، پــل عظیم بعثت روي اروندرود 

احداث شد. 
ارزان بــودن قطعــات، قابلیت 
نصــب ســریع اجزاي پــل خضر و 
پیچیده نبودن کار با آن، از مزیت هاي 
ایــن پل ها در پشــتیباني از جبهه 
فاو به شــمار می آمد؛ به گونه ای که 
هواپیماهاي عراقي هیچ گاه نتوانستند 
به ایــن پل متحــرک حمله کنند. 
در کل چهار پــل خضر در عملیات 
والفجــر ۸ روي رودخانه خروشــان 
اروند ســاخته شــد که با استفاده 
از آن کامیون هــاي پــر از بار همراه 
ماشین آالت ســنگین، مانند لودر و 

بولدوزر به شهر فاو حمل مي شد.

کنفرانس فاس

1۶ آذر در سال 1۳۳2، تقریباً چهار ماه بعد از 2۸ مرداد اتفاق افتاده؛ یعني بعد از کودتاي 2۸ مرداد و آن اختناق عجیب ـ سرکوب عجیب همه  نیروها و سکوت همه ـ ناگهان به وسیله  
دانشجویان در دانشگاه تهران یک انفجار در فضا و در محیط به وجود مي آید. چرا؟ چون نیکسون که آن وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آمد ایران. به عنوان اعتراض به آمریکا، به 
عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتاي 2۸ مرداد بودند. 1۶ آذر مال دانشجوي ضد نیکسون است، دانشجوي ضد آمریکاست، دانشجوي ضد سلطه است. )امام خامنه اي، 1۳۸۷/۹/24(

روز دانشجوي 
ضد سلطه

»گل آقا«ي انقالب اسالمي
 مهدي دنگچي/ کیومرث صابري فومني 
از جمله هنرمندان و طنزپردازان معاصر است 
که در ســال 1۳20 در صومعه ســرا چشم به 
جهان گشود.   پس از دریافت دیپلم کشاورزي 
از دانشسراي ســاري در     دبستان هاي فومنات 
مشغول تدریس شد. ســپس به تهران آمد و 
ضمــن تدریس در     دبیرســتان هاي تهران، در 
دانشــگاه تحصیل کرد و به دریافت     لیسانس 
علوم سیاسي و فوق لیسانس ادبیات تطبیقي 

از دانشگاه تهران موفق شد. پس از پیروزي انقالب به مدیر کلي دفتر آموزش 
و بازرگاني و حرفه اي وزارت     آموزش و پرورش رســید و پس از آن در دولت 

شهید رجایي، مشاور نخست وزیر شد.  
  صابري از جمله طنز پردازان بزرگ ایران معاصر است که پس از انقالب 
فرهنگي در روزنامه »اطالعات« زیر عنوان »  دو کلمه حرف حساب«   شروع به 
نوشتن کرد و پس از آن نشریه »  گل آقا«   را تأسیس کرد که مورد توجه خاص 
و عام قرار گرفت. نوشته هاي طنزآمیز و ادیبانه صابري از جمله نمونه هاي طنز 
فاخر در ادبیات معاصر ایران است که طراوت خود را همچنان حفظ کرده است.  

مرحوم صابري در خاطراتش گفته اســت: »  در مورد طنز، من یک نوع 
جمله چپلکي کار کردن دارم. مي دانید امام نگارش شــان با شفاهي شان فرق 
مي کرد. وقتي من در سال 1۳۶۳ شروع کردم به طنزنویسي دو سه تا از برادران 
روحاني بعد از مدتي آمدند،   گفتند: گاهي یک جمالتي را تو مي نویســي که 
یادآور حرف امام است،   کلماتي هم که به کار مي بري مثل »لهذا، هکذا، فلذا، 
فلذاست که« این را   یک مقدار احتیاط کن. من از طریق آقاي دعایي به احمد 
آقا پیغام دادم.   احمد آقا گفت: ابدا چنین چیزي نیست اگر بوده باشد هم، امام 
خوش شــان مي آید، یک موردي هم هست که احمد آقا همان موقع به آقاي 
دعایي گفته بود که پیش امام بودیم و خانمم آمد، گفت: آقا ببین گل آقا چی 
  نوشته است؟! و من فکر مي کنم که به شما نوشته است.   گفت: امام خواندند 

و گفتند: »احتماالً با من است« و خندیدند. 
  یک بار هم احمد آقا به من گفت: تو توي خانه ما خیلي طرفدار   داري ضمن 
اینکه همه پاسدارهاي بیت گل آقا خوان هستند، خانم من هم از خوانندگان 

گل آقا است و دو کلمه حرف حسابت را مي آورد براي امام مي خواند.« 
  کیومرث صابري یازدهم اردیبهشت 1۳۸۳ به دیار باقي شتافتند.  رهبر 
معظم انقالب اسالمي به مناسبت فوت ایشان پیام تسلیتي صادر کردند و در 
آن نوشتند: »با تأسف فراوان خبر درگذشت هنرمند طنزپرداز و مبتکر مرحوم 
آقاي کیومرث صابري را دریافت کردم. این ضایعه اي در عرصه هنر و غم بزرگي 
براي دوســتان و معاشــران او و کساني است که با سالمت نفس و پاکدامني 
سیاســي او آشنا بودند. او یار دیرین شهید رجایي و طرفدار وفادار همیشگي 
انقالب و نظام اسالمي بود. هنر برجسته او در سال هاي دفاع مقدس همواره 
در خدمت کشور قرار داشت و او تا آخرین روز عمر خود هرگز قلم و قریحه 

سرشار خود را جز در راه ایمان و باور خود به کار نگرفت.«

 اکبر ادراکي/ در کنار تحول و 
توسعه مادي که مباحثي، چون توسعه 
اقتصادي، توسعه علمي و توسعه صنعتي 
را در بر مي گیرد، مســئله پیشــرفت 
در عرصــه فرهنگ و هنــر نیز یکي از 
شــاخصه هایي اســت که در بررسي 
عملکرد نظام هاي سیاسي مطرح است. 
هنر یگانه ابزاري اســت که نه تنها در 
ذهــن و فکر، بلکه در عمق دل و جان 
آدمــي تأثیر مي گذارد و او را با خود به 
جهانــي که پیام آور آن اســت، همراه 
می کنــد.« در اهمیت هنر همین بس 
که بهترین وسیله ثبت تاریخ و برترین 
ابزار تبلیغ و ارائه آرمان هاي بشــري و 

الهي است.
بي تردید، وقوع انقالب اســالمي 
نقطه عطفي در رشــد و گسترش هنر 
در ایران بود. انقالب کمک کرد تا هنر 
در ایران انتشار یابد؛ به گونه ای که مردم 
بتوانند آن را درک کرده و خواسته هاي 
خود را به آن زبان بیان کنند. به بیاني 
واضح تر، با پیروزي انقالب اسالمي ایران 
در بهمن ماه سال 1۳۵۷ شور و التهابي 
که همه کشور را فراگرفته بود، به عرصه 
هنر و ادبیات نیز سرایت کرد و شرایطي 
به وجود آمد که بسیاري از هنرمندان 
آثار بدیعي با موضوع انقالب اســالمي 
خلق کردند. به واقع، هنر بزرگ انقالب 
این بود که توانســت هنر را در خدمت 
حقایق و در خدمت انسان در بیاورد و 

آن را از انحصار خارج کند. 
هنر همواره باید دردهاي جامعه 
را بیان کنــد؛ اما فضاي خفقان دوران 
پهلوي مانــع از آن بود که محصوالت 
هنري هنرمندان از چنین رنگ و لعابي 
برخوردار باشد. آیت اهلل العظمی خامنه اي 
در توصیف این شرایط مي فرمایند: »قبل 
از انقالب شعراي خوبي داشتیم؛ شعراي 
بزرگي داشتیم که در انواع مختلف شعر، 
در کیفیت هــاي گوناگون و در درجات 
مختلف شــعر مي گفتنــد؛ لکن آنچه 
در میان آن شــعرها به درد این ملّت 
مي خورد، زیاد نبود، کم بود؛ چه شعر 
قدیمي ـ و به قول آقایان، کالسیک ـ و 

چه شعرهاي نو.
خب ما در محیــط ادبي آن روز 
بودیم، مي دیدیم؛ کســاني بودند، شعر 
مي گفتند، شــعر نو مي گفتند، داعیه  
نوگرایي و نواندیشــي هم داشتند، اّما 
در واقــع هیچ خدمتي به پیشــرفت 

کشــور و تجّدد واقعي و صحیح کشور 
نمي کردند... شــعر در خدمت مفاهیم 
انقالب نبود؛ شــعر در خدمت مفاهیم 
آگاهي و بیداري کشــور نبود؛ نه اینکه 
هیچ نبــود، کم بود، خیلــي کم بود؛ 
نســبت به آنچه باید مي بود، کم بود؛ 
آن چیزهایــي هــم که بــود، جوري 
نبــود که عاّمه  مــردم و طبقه  محتاِج 
راهنمایــي و راهبري از آن اســتفاده 

کنند.«)1۳۹۶/۳/20(
پــس از انقالب فضا به شــدت 
دگرگون شد و رویکرد مردمي انقالب 
و محوریت یافتن مردم در جامعه موجب 
شد هنر نیز راه جدیدي پیش روي خود 
ببیند و همسو با دغدغه ها و آرمان هاي 
توده هاي مردم بــه زایش و خلق آثار 

هنري مردمي دست بزند. 
»بعــد از انقــالب آن روال به هم 
خــورد؛ جوانانــي پیدا شــدند، افراد 
صاحب هّمتــي پیــدا شــدند. همین 
جوان هایي که بعد بحمداهلل جایگاه هاي 
شــعري باالتري هم پیدا کردند ـ مثل 
مرحوم حســیني، مثل همین مرحوم 
قیصــر امین پور یا آقــاي علي معلّم و 
بعضي هاي دیگر که اینها آن جوان هاي 
اّول کار انقالب بودند ـ حقیقتاً خدمت 
کردند؛ یعني انقالب را وارد یک مقوله  
جدیدي کردند. امثال اینها واقعاً خدمت 
کردنــد؛ تعداد محــدودي بودند لکن 
روزبه روز این دایره وسیع تر شد.)همان(

بــا شــکل گیري دوران جدید و 
تحوالت سیاســي ـ اجتماعي شــاهد 
شکل گیري هنر انقالب اسالمي، به مثابه 

سبِک خاصي از هنر هستیم که در دهه 
اول انقالب شکوهمند اسالمي ایران و 
در دامن ارزش ها و باورهاي اسالمي که 
انقالب را به ثمر رساند و نیز با الهام از 
مضامین فرهنگي، سیاسي و اجتماعي 
ایران، در آن دوره خاص شکل گرفت.

هنر انقالب از منظرهاي گوناگونی، 
مانند ســیر تاریخي، ســاختار بصري، 
عملکرد، مشخصات و شــیوه اجرا و... 
قابل بررسي است. تعهد، اخالق مداري، 
واقع گرایي، توجه به آرمان ها، ارزش ها و 

اصول واالي دیني و اسالمي، در خدمت 
حقایق بودن، دفاع از آرمان ها و اصول 
انقالب اسالمي، فراهم کردن زمینه رشد 
و هنر مبتني بر معرفت اسالمي، ترویج 
فضایل اخالقي ـ انقالبي و... را مي توان 
از ویژگي هــا و خصوصیات اصلي هنر 

انقالب برشمرد. 
هنرمندان، نویسندگان و مخاطبان 
هنــر انقــالب، به جاي داســتان هاي 
افسانه اي و موهوم و سوژه هاي سبک و 
مبتذل هنري، سراغ سوژه هاي واقعي از 

وقایع انقالب، جبهه و جنگ و زندگي 
فرماندهان  و  اســالمي  شخصیت هاي 
بزرگ و ائمه و اصحاب آنان و سمبل هاي 
مقاومت در میان آزادگان و جانبازان و 
شهداي واالمقام رفتند. به عبارتي دیگر، 
گرایش به مفاهیم ارزشــي و فرهنگ 
دیني در این عرصه، بسیار بالنده تر شد.

در این دوران، جمعي از هنرمندان 
جوان و متعهد در حرکتی خودجوش و 
با شور و اشتیاق انقالبي به دنبال ایجاد 
و احیاي نهضت فرهنگي اسالم و یک 
هویت ســازي جدید مطابــق با الگوي 
انقالب بودند که »حوزه اندیشه و هنر 
اســالمي« یکي از نمونه هاي بارز این 
تولد تازه هنري در بستر فرهنگ انقالب 
اسالمي است. از ابتداي دهه 1۳۶0 با 
تبلیغات اسالمي،  پیوستن به سازمان 
این نهاد به »حوزه هنري« تغییر نام داد. 
مرتضي  شهید  چون  هنرمنداني 
آویني، مرحوم قیصر امین پور، مرحوم 
طاهره صفارزاده، مرحوم ابوالفضل عالي، 
محمد  حســیني،  سیدحسن  مرحوم 
کاســبي، رســول مالقلي پور، فرج اهلل 
سلحشور، ســیدعلي میرفتاح، حسین 
خســروجردي، احمد عزیزي، مهرداد 
اوستا، سپیده کاشاني، سلمان هراتي، 
ســیدعلي میرفتاح عزیــزاهلل زیادي، 
محمدرضا آقاســي و... از فعاالن سابق 

حوزه هنري بوده اند. 
البتــه در این عرصــه با مقاومت 
جریان هــاي غیرانقالبي و ضد انقالبي 
مواجه هستیم که همچنان از هنر براي 
هنر ســخن مي گویند؛ اما در حقیقت 

باورهاي ســبک زندگي غربي را رواج 
مي دهند. تقابل جمهوري اســالمي با 
غرب و اســتکبار جهاني که در عرصه 
فرهنگ خود را در قالب تهاجم فرهنگي 
عیان کرده اســت، اقدامي هدفمند و 
جهت دار است که هویت ایرانی ـ اسالمي 
ملت ایران را از طریق ابزارهاي فرهنگي 
که مهم ترین آن هنر به شمار می آید، 
هدف قرار داده اســت. این شــبیخون 
با حمایت دســتگاه هاي  فرهنگي که 
امنیتي ـ اطالعاتي استکبار همراه بوده 
و از شــگردهاي امنیتي، چون نفوذ و 
جاسوســي نیز بهره جســته است، در 
طول این سال ها تالش کرده است در 
عرصه هنر ابتذال، اباحه گري و فرهنگ 
و سبک زندگي غربي را گسترش دهد 
و متأســفانه به دالیل متعــددي نیز 
موفقیت هایي را کســب کرده است، به 
گونه ای که امروز شاهد تولید محصوالتي 
هســتیم که نوعي ارتجاع به گذشته و 

واپس گرایي هنري به حساب مي آید. 
امروز این آفت یکي از چالش ها و 
معضالت مهمي است که در عرصه هنر 
ایجاد شده و تقابل جدي میان جریان 
انقالبي که خــود را متعهد به فرهنگ 
اسالمي ـ ایراني، هویت ملي، آموزه هاي 
اخالقي و ارزش هاي انقالبي مي داند و 
جریان غیرانقالبي غرب گرا در جریان 
اســت که گاه در قالب یک رخداد نیز 

اخبار آن انتشار مي یابد.
به نظر می رسد، جمع بندي سال ها 
پیش رهبــر معظم انقالب اســالمي 
از تحلیل وضعیت هنــر در جمهوري 
اسالمي همچنان امروز نیز پابرجا باشد. 
معظم له در جلســه پرسش و پاسخي 
که با جوانان در بهمن ماه سال 1۳۷۷ 
داشتند، در پاسخ به پرسشی فرمودند: 
»اما اینکه شــما مي  پرسید من نظرم 
نسبت به وضع کنوني هنر چیست، باید 
بگویم که اگر امروز را با قبل از انقالب 
مقایسه کنید، ما خیلي وضع مان خوب 
است و برجســتگي هم داریم. اّما اگر 
با آنچه که باید باشــیم مقایسه کنیم، 
نــه؛ عقبیم. من صریحاً اعتقاد دارم که 
عقبیم. ما هنوز در زمینة قّصه نویسي، در 
زمینة شعر و در زمینة هنرهاي نمایشي، 
یعني سینما و تئاتر، کاستي هاي زیادي 
داریــم. کارهاي نشــدة فراواني داریم 
و انســان ناشــي گري هاي متعّددي را 

مشاهده مي  کند.«

بررسي روند تحول در هنر  پس از انقالب اسالمي

انقالب و خلق آثار هنري نوین

پس از انقالب فضا به شدت 
دگرگون شد و رویکرد مردمي 
انقالب و محوریت یافتن مردم 
در جامعه موجب شد هنر نیز راه 
جدیدي پیش روي خود ببیند و 
همسو با دغدغه ها و آرمان هاي 
توده هاي مردم به زایش و خلق 

آثار هنري مردمي دست بزند

رویش

اصحاب انقالب ـ ۲7
جمعیت هیئت های مؤتلفه

 ســید مهدی حسینی/ در مباحث پیشین درباره اهمیت هیئت های 
مذهبی بحث شــد و درباره نقش تأثیرگذار آنها در روند پیشــبرد نهضت امام 
خمینی)ره( و مبارزه با رژیم شــاه و نهضت آگاهی بخشــی به جامعه به اختصار 
گفته شد. اشاره شد، رؤسای هیئت ها به فرمان امام متحد و مؤتلف شدند و تحت 
نام هیئت های مؤتلفه اســالمی اعالم موجودیت کردند و اعضای اصلی رؤسای 
هیئت ها افرادی متدین و عالقه مند به دین، مرجعیت و مرام و مسلک عاشورایی 
بودنــد و در عمل هم از یــاران باوفا و اصحاب پا به رکاب مبارزه در نهضت امام 
خمینی)ره( به شمار می آمدند که روزهای سختی را در زندگی شان تحمل کردند. 
این افراد شاخص سه گروه بودند که در مجموعه بازار تهران و در طول مبارزات 
سیاسی فعال بودند و با امام خمینی)ره( ارتباط مستقیم داشتند. اعضای هر سه 

گروه عبارت بودند از:
گروه مســجد شیخ علی متشــکل از آقایان؛ حاج صادق امانی،  سیداسداهلل 
الجوردی، حاج عبداهلل مهدیان،  محمدصادق اســالمی،  حاج عباس مدرســی فر، 

حاج تقی خاموشی، حاج حسین رحمانی و... 
گروه مســجد امین الدوله بازار دروازه حضرتــی آقایان؛ حاج مهدی عراقی، 
حاج مهدی شفیق، حاج ابوالفضل توکلی،  حاج سیدمحمود محتشمی پور، حاج احمد 
شهاب، حاج مهدی استاد، حاج حبیب اهلل عسگراوالدی مسلمان، حاج مهدی احمد، 

حاج هاشم امانی و غیره.
و گــروه اصفهانی ها شــامل حاج مهدی بهــادران،  حاج ســید عالء الدین 
میرمحمدصادقی، حاج محمد میرفندرسکی، عزت اهلل خلیلی، حاج حسن پور بختیار، 
 حاج محمدمتین و غیره این گروه ها با محوریت امام به هم وصل شدند و هیئت های 
مؤتلفه به عنوان یک تشکل اسالمی مشغول فعالیت شدند. البته از این پس نام 
حاج مهدی عراقی بیش از دیگران مطرح می شــود. به دلیل اینکه او از ســوابق 
مبارزاتی از دوران آیت اهلل کاشانی و نواب صفوی برخوردار بود و در عرصه مبارزه 
از تجربیات بیشــتر برخوردار بود و موضوعات را با جدیت دنبال می کرد. چهره 
نامدار و مبارز دیگر از این مجموعه حاج صادق امانی بود که رابطه خیلی خوبی 
با مراجع تقلید و مردم متدین بازار داشــت و معموالً اعالمیه های امام را ایشان 
دریافت و چاپ و توزیع می کرد. اما پس از ائتالف این سه گروه با هدف تسهیل 
ارتباط با امام خمینی)ره( از طریق شورای روحانیت مورد تأیید امام که اعضای 
آن عبارت بودند از: اســتاد شهید مرتضی مطهری،  شهید دکتر بهشتی، مرحوم 
محی الدین انواری و شــیخ احمد موالئی اقدام می کردند. گویا هیئت های مؤتلفه 
در اصل هیئت های 10 نفره بودند،  هر یک از اعضای سازمان مرکزی،  عده ای را 
دور خود جمع می کردند و یک حوزه ای را تشــکیل می دادند. هر عضو حوزه در 
صورت امکان می بایســت اداره یک حوزه 10 نفره دیگر را در دست می گرفت و 

به این ترتیب این مجموعه را گسترش دادند. 
در تاریــخ مبارزات و گروه های مبارز دیگــر عملکرد هیئت های مؤتلفه از 
جایــگاه ویژه ای برخوردار بود که البته در مباحث بعدی درباره آن بحث خواهد 
شد. اما درباره نقش آنها در نهضت امام خمینی)ره( در خاطرات اعضای مبارزین 
گروه به طور مبســوط بحث شــده است. در این مختصر فقط به ذکر دو خاطره 
کوتاه اکتفا می شود. سعید امانی در این باره می گوید: »جمعیت مؤتلفه اسالمی با 
برنامه ریزی صحیح و توجهی که حضرت امام به آن داشت توانست در زمینه های 
مختلف سیاسی،  اجتماعی و اقتصادی موفق شود، از جمله برنامه های جمعیت، 
 شرکت در راه پیمایی ها،  پخش اعالمیه و تشکیل مجالس بود. نقش بازار در این 
حرکت ها بسیار تعیین کننده بود،  چون هر وقت ما می خواستیم بازار تعطیل شود 
و بازاری ها در مراسم ما شرکت کنند، با استفاده از عواملی که در بازار داشتیم عمل 
می کردیم، این عوامل در هر منطقه معین شده بودند، آنها نوعاً افرادی بودند که 
بین مردم شــهرت و نفوذ معنوی داشتند و مردم حرف آنها را قبول می کردند. 
وقتــی به رابطین اطالع می دادیم که مثالً  جریان از این قرار اســت و فردا باید 
بازار بسته شود، باید مردم جمع شوند،  باید این شعارها داده شود و... آنها ترتیب 
همه کارها را به شکل صحیح و حساب شده می دادند. مثاًل  اگر برنامه ای بود به 
این ده نفر تلفن می کردیم. آنها هر کدام به بیست نفر دیگر که می توانستند در 
زمینه هایی مؤثر باشند خبر می دادند؛ یعنی ارتباط بسیار تنگاتنگ بین مردم و 

هیئت مؤتلفه به وجود آمده بود و کارها با هماهنگی پیش می رفت.«

روایتیاران

درنگ

تاریخحماسه

کارنامه

در  امان اهلل خــان   حســین معینی/ 
افغانســتان، رضاخــان در ایــران و آتاتــرک در 
ترکیه، مهره هاي ترویج فرهنگ سکوالر و اشاعة 
غرب گرایي هستند. امان اهلل  خان 10 سال، آتاترک 
1۸ ســال و رضاخان 20 سال بر کشورهاي شان 
حکومت کردند. حداقل هشت سال از این سال ها 
حکومت شان همزمان بود )1۳0۷ـ12۹۹( که در 
این مدت، اقدامات فرهنگــي فراواني به موازات 

یکدیگر در کشورهاي خود انجام دادند.
مهم ترین اقدامــات فرهنگي امان اهلل  خان 
در افغانســتان عبارت بود از: دایر کردن مدارس 
مختلط در کشــور، برداشتن تدریجي حجاب از 
سر زنان، استخدام مستشاران اروپایي، استخدام 
معلمان فرانســوي و آلماني، اعزام دانشــجویان 
افغان به اروپا و اعزام دسته بزرگي از دوشیزگان 

به ترکیه.
مهم ترین اقدامات فرهنگي آتاترک در ترکیه 
عبارت بود از: الغای خالفت، انحالل وزارت شریعت 
و دادگاه هاي مذهبي، تغییر تعطیالت رسمي هفته 
از »پنج شنبه بعد از ظهر و روز جمعه« به »شنبه 
بعد از ظهر و روز یک شنبه«، ممنوع کردن استفاده 
از روبند و چادر زنان و عمامه هاي ســنتي ترکان 
عثماني موســوم به »فینه«، رایــج کردن تقویم 
میالدي به جاي تقویم اسالمي، تغییر دادن الفباي 
ترکي به حروف التین و معرفي رســمي حکومت 

ترکیه به عنوان »الئیک«.
مهم تریــن اقدامات فرهنگــي رضاخان در 
ایــران عبارت بودند از: تالش براي جدایي دین از 
سیاست، جلوگیري از شعائر مذهبي به بهانه مبارزه 
با خرافات، کشف حجاب و مبارزه با پوشش اسالمي 
زنان، تأسیس مدارس مختلط، مبارزه با روحانیت 
به بهانة لزوم اجراي قانون لباس هاي متحد الشکل، 
محدود کردن فعالیت حوزه هاي علمیه و بســتن 
بســیاري از مدارس علوم دینــي، ترویج فرهنگ 

باستان گرایي با هدف تضعیف فرهنگ اسالمي.
با همه این اوصاف، ترکیه به دلیل مجاورت 
با اروپا سریع تر از ایران و افغانستان شاهد مظاهر 
فرهنگ غرب بود؛ از این رو رضاشاه و امان اهلل  خان، 
بیش از آنکه بر روحیات آتاترک تأثیرگذار باشند، 

از او تأثیرپذیر بودند.
امان اهلل  خان در سال 1۳0۶ سفري طوالني و 

شش ماهه به ایتالیا، هلند، بلژیک، فرانسه، سوئیس، 
آلمان، لهستان، روسیه، مصر و ترکیه انجام داد. 

او در همــه این مناطــق الگوهاي فرهنگي 
کشورها را به خاطر سپرد و تالش کرد حتي المقدور 
آنها را در افغانســتان به نام »اصالحات« به اجرا 
درآورد. امان اهلل خان در ادامه این ســفر روز 1۶ 
خرداد 1۳0۷ همراه با همسرش ملکه ثریا، از طریق 
روسیه وارد بندر انزلي شد و تیمورتاش، وزیر دربار 

و جمعي از مقامات مملکتي 
از وی اســتقبال کردند. روز 
1۹ خــرداد، امــان اهلل خان 
به تهــران آمد و بــه دیدار 
رضاشاه شتافت. عصر همان 
روز به درخواســت خودش 
در خیابان هــاي تهــران به 
صورت ناشناس تردد کرد و 
در میدان توپخانه و خیابان 
الله زار به قدم زدن مشغول 
شد و با مردم گفت وگو کرد؛ 
رفتاری که خوشایند رضاشاه 

نبود. امان اهلل خان در روزهاي اقامت خود در تهران 
از مؤسسات فرهنگي و نظامي کشور و همچنین 
از »بلدیه«، بازدید به عمل آورد و در مهمانی های 

متعددي شرکت کرد.
در یکي از مهمانی ها که رضاشــاه به افتخار 
امــان اهلل  خان در کاخ گلســتان ترتیب داده بود، 
مباحثه جالبي میان پادشــاه افغانستان و سفیر 
مصر رخ داد که خواندن آن خالي از لطف نیست.

سفیر مصر همراه با بسیاري دیگر از سفراي 
کشورهاي اسالمي به این مراسم دعوت شده بود. 
امان اهلل خان که سفرش به ایران متعاقب سفر به 
مصر صورت گرفته بود، در یکي از راهروها دکتر 
حسن نشأت پاشا، سفیر مصر را دید و از او پرسید: 
ـ چرا شــما مصري ها برخالف نصیحتي که 

کردم، هنوز فینه بر سر مي گذارید؟
ـ ملــت مصر قومیت خود را با حفظ آداب و 
نگاهباني  خود  پدران  رسوم 

مي کند.
ـ ولــي هیــچ گاه فینه 
شعار مسلمانان نبوده و پیامبر 
اســالم)ص( هم فینه بر سر 

نمي گذاشت.
از مصري ها  ـ هیچ یک 
نمي گویند فینه نشانه اسالم 
اســت. فینه بر سر گذاردن 
مانند نوع لباس، بخشــي از 

عادات و رسوم ماست.
اقتضا  فعلــي  تمدن  ـ 

مي کند که شما فینه را دور بیندازید.
ـ اکنون که اسمي از اسالم بردید، امیدوارم 
که لطف فرموده به عرایضم گوش کنید. خداوند 
عز وجل مؤمنان را به این نکته متوجه فرموده است 
که ترقي به تغییر لباس نیســت، باید طرز فکر و 
اخــالق را عوض کرد و فرموده: »ان  اهلل الیغیر ما 

بقوم حتي یغیروا ما بانفسهم«.
این مذاکــرات مدتي طول کشــید و همه 

به انتظار امان اهلل  خان ایســتاده بودند که زودتر 
گفت وگوي خود را تمام کند و به اتاق غذاخوري 
برود. رضاشاه هم که از این مباحثه خسته و کسل 
شده بود، خواست به نحوي مهمان خود را متوجه 
کند، بر روي یکي از صندلي ها نشست؛ به گونه ای 

که همه دریافتند شاه کسل شده است.
امان  اهلل  خان که متوجه قضیه شــده بود، به 
سفیر مصر گفت: »مثل اینکه اعلي حضرت خسته 
شــده اند و مي خواهند به سالن غذاخوري بروند، 
متأسفم که بیش از این فرصت ندارم. گفت وگو را 
به همین جا ختم مي کنم و فردا احمدشیرخان، 
رئیس مجلس ملي را به مالقات شما مي فرستم که 

مذاکرات را در این زمینه دنبال کند.«
امان اهلل  خان روز ۳1 خرداد 1۳0۷ از طریق 
خراسان به کشورش افغانستان بازگشت و تالش 
کرد روند غرب گرایي در کشور را که از پیش از سفر 
دوره اي خود آغاز کرده بود، با شدت بیشتري از سر 
بگیرد. بسیاري از اقدامات امان اهلل  خان غیرعقالني 
و با زور صورت مي گرفت؛ از جمله اینکه یک روز 
اعضاي مجلس ملي افغانســتان را که از رؤســا و 
بزرگان قبایل و ایالت و عشــایر تشکیل مي شود، 
به خارج شهر دعوت کرده و در آنجا امر کرده بود 
ریش هاي شان را بتراشند و لباس خود را با کت و 
شلوار فرنگي که خود او از خارج آورده بود، عوض 
کنند. آن وقت اجازه داده بود به شــهر مراجعت 

کرده، در مجلس حاضر شوند.
زمــان زیادي از پایان ســفر امان اهلل  خان و 
بازگشــت وي به کشورش نگذشته بود که اخبار 
مربوط به قیام در نقاط متعدد افغانستان را دریافت 
کرد. این قیام ها چنان ابعاد بیشتري یافت که ظرف 
چهار ماه به سراسر افغانستان کشیده شد. قیام از 
قبایل گوناگون آغاز و به تدریج از حمایت روحانیون 
نیز برخوردار شد. علل اصلي این ناآرامي ها آن گونه 
که بعدها فاش شــد، مخالفت جامعه با اقدامات 
فرهنگي و سیاسي امان اهلل  خان در کشور بود که 
به نام اصالحات انجام مي شد و ارزش هاي اسالمي 
و سنتي افغانستان را هدف قرار داده بود. در مرحلة 
بعد علماي دیني شمال افغانستان به تکفیر امان اهلل 
 خان دست زدند و آشکارا به مقابله با وي برخاستند 
که سرانجام به کناره گیري وي از حکومت در دي 

ماه 1۳0۷ انجامید.

مروج سکوالریسم در افغانستان
درآیینهتاریخ

مهم تریــن اقدامات فرهنگي 
امان اهلل  خان در افغانستان عبارت 
بود از: دایر کردن مدارس مختلط 
در کشور، برداشتن تدریجي حجاب 
از سر زنان، استخدام مستشاران 
اروپایي، استخدام معلمان فرانسوي 
و آلماني، اعزام دانشجویان افغان 
به اروپا و اعزام دســته بزرگي از 

دوشیزگان به ترکیه



 کبري فرشچي/ اگر کمي 
به عقب بازگردیم و به دوران کودکي 
خودمان برسیم، با رفتارهایی مواجه 
مي شــویم که پر از اشتباهات ریز و 
درشت است؛  اشتباهاتي که گاهی 
با ســرزنش پــدر و مادرمان مواجه 
مي شــد و گاهي هم آنها را نادیده 
مي گرفتند تا ما فرصتي براي جبران 
اشتباهات مان داشته باشیم. اما حاال 
خودمان پدر و مادر شــده ایم و هر 
روز بــا اشــتباهات و کودکانه هاي 
فرزندان مان مواجهیم و این ســؤال 
مطرح می شــود که آیا باید آنها را 
مدام ســرزنش کنیم یا بپذیریم که 
اشتباه کردن هم بخشي از روند رشد 
فرزندان ماست و باید به گونه اي دیگر 

با اشتباهات کودکان مواجه شد!
»بی عرضه، تنبل، شلخته، دست 
و پا چلفتی، خنگ، بی مسئولیت، تو 
هیچی نمی شــی، به جز خرابکاری 
کار دیگری بلد نیستی«؛ نمونه هایي 
از رفتارهایي است که برخي والدین 
در قبال اشــتباهات فرزندان خود 
دارند. پدر و مادرها با همه عالقه اي 
که به فرزندشــان دارنــد گاهي در 
برابر اشتباهات کوچک آنها آنچنان 
از کوره در مي روند که به هیچ عنوان 
نمي تواننــد خــود را کنترل کنند 
و با به کار بــردن چنین واژه هایي 
تأثیر منفي قابــل توجهي بر روي 
گذاشــت.  خواهند  فرزندان شــان 
هر یــک از واژه هــاي »بي عرضه« ،  
از  »خنگ« ،  » بي مســئولیت« و  یا 
این دست همچون بمب ویرانگري 
است که می تواند عزت و خودباوری 
کودکان ما را ویران کند و ما تنها به 
دلیل یک لحظه عصبانیت با دست 
خودمــان آینــده فرزندان مان را با 

چالش مواجه مي کنیم.

شکل گیري شخصیت 
تا شش سالگي 

بي تردیــد، هر پــدر و مادري 
دلش مي خواهــد فرزنداني موفق و 
با شــخصیت قوي و خودباوری باال 
داشته باشــد؛ اما اینکه فرزند ما در 
آینده چقدر موفق باشد و چه میزان 
اعتمــاد به نفس و قدرت مواجهه با 

مشــکالت را داشــته باشد، به طور 
کامل به رفتار امروز ما با او بستگي 
دارد. شخصیت کودکان از بدو تولد 
شــکل می گیرد؛ شــخصیت پدر و 
مادر، نحوه  رفتــار آنها با یکدیگر و 
بــا فرزندان، محیط خانه،  مدرســه 
و دیگر محیط هایــي که کودک با 
آنها ســر و کار دارد، در شکل گیري 
شالوده شخصیتي او تأثیرگذار است. 
از آنجایی که اســاس شــکل گیری 
شــخصیت کودکان تا سنین پنج، 
شش ســالگی اســت و بیشترین 
تأثیرپذیــری را کودکان از بدو تولد 
تا این ســن دارنــد، درنتیجه نوع 
رفتار اطرافیان نقش بســیار مهمی 
در این دوران بازی می کند. در این 
میــان، پدر و مادر و در خانواده هاي 
بزرگ تر فرزندان بزرگ خانواده نقش 

محوري دارند. 

عشق به فرزند 
پذیــرش و عشــق بی قیــد و 
شرط به کودکان، برخورد مناسب، 
خطاب کردن آنان با القاب مناسب، 
احترام، تأیید، تشــویق و تحسین 
کــودکان، توجه کــردن به آنان در 
همه  ابعاد و اجــازه  اظهارنظر دادن 

به آنها، می تواند شــخصیت مثبت 
و سالمی را در کودکان شکل دهد. 
در برابر این، عیب جویي و سرزنش 
نابودي  مداوم کودکان عاملي براي 
خودباوری آنهاســت و مي تواند در 
بزرگسالي آنها را با مشکالت جدي 

مواجه کند. 

عوارض سرزنش
 مداوم کودکان

یکي از مهم ترین عوارض چنین 
رفتارهایي از دست دادن قدرت »نه« 
گفتن در بچه هاست که مي تواند تا 
دوران بزرگسالي ادامه یابد و فرزندان 
ما را با انواع و اقسام آسیب ها مواجه 
کنــد. افرادي که خودباوری و عزت 
نفس آنها دچار نقصان مي شود، در 
بزرگسالي یا به دنبال انتقام گرفتن 
از دیگران هســتند یا توانایي رفتار 
درست و نه گفتن به خواسته هاي غیر 
معقول دیگران را از دست مي دهند 
و افــرادي منزوي و گوشه نشــین 
خواهند شد. به طور کلي، کودکانی 
که تحقیر، سرزنش، مقایسه و تقبیح 
می شوند، به خودکم بیني، ناسازگاری 
شخصیت، خجالتي بودن، خشونت و 
پرخاشگری، ناتوانی در تصمیم گیری، 

بدبینی و دودلی، نفرت، ضعف اعتماد 
بــه نفس و بســیاری دیگر از نقاط 

ضعف روانی مبتال خواهند شد.

والدیني که سرزنش شده اند، 
کودکاني که سرزنش مي شوند

ســرزنش بیش از حد کودکان 
دالیل ریشه اي متعددي دارد؛  برخي 
والدیــن کــه خودشــان در دوران 
کودکي با ســرزنش مواجه شده اند، 
همین رفتــار را الگو قرار مي دهند 
و تصورشــان از تربیت همین است. 
برخــي والدین هم از فرزندشــان 
توقع باالیي دارند. داشتن انتظارات 
منطقی از کودکان به سن و میزان 
رشد آنان بستگی دارد. وقتي والدین 
از فرزندان خود خواسته های زیادی 
دارند که بیش از توان آنان است، به 
طور مسلم کودک از پس این کار بر 
نمي آید و در نهایت با سرزنش والدین 

مواجه خواهد شد. 

مقابله با 
سرزنش مداوم 

براي آنکه کودک تان را سرزنش 
نکنیــد، باید بدانید اشــتباه کردن 
بخشي از روند رشد و کودکي همه ما 

آدم هاست. اصاًل خیلي از رفتارهایي 
که ما تصور مي کنیم اشــتباه است، 
اشتباه نیست؛ بلکه ما با حساسیت 
با آنها مواجه مي شویم. برای نمونه، 
اگر کودک ســه ســاله شما پس از 
بازي، أسباب بازی های خود را جمع 
نمي کند، این اشــتباه به حســاب 
نمي آیــد. در چنین مواردي شــما 
مي توانید با محبت به او تذکر بدهید 
این کار را انجام دهد، نه اینکه به او 
برچسب شلخته بودن بزنید. خیلي 
اوقــات هم باید از کنار اشــتباهات 
کوچــک فرزندان تان عبور کنید. در 
واقع، این شــما هســتید که دارید 
بزرگنمایي مي کنید. باید به بچه ها 
فرصــت داد گاهي خرابکاري کنند،  
گلداني را بشــکنند یا لباس شان را 
کثیف کنند. البته این به معنای این 
نیست که شــما نباید به فرزندتان 
درباره اشتباهاتش تذکر بدهید؛ اما 
این تذکر با تحقیر فرق مي کند. حتي 
گاهي الزم اســت شما کودک تان را 
تنبیه کنید؛ امــا تنبیه هم اصول و 
قاعده خودش را دارد و ســرزنش یا 
تحقیــر جزء خــط قرمزهاي تنبیه 
است. بي تردید، اگر ما به اندازه کافي 
بــراي فرزندان مان وقــت بگذاریم، 
 درباره مسائل و مشکالت براي شان 
توضیح دهیم و به آنها تفهیم کنیم 
رفتارشان اشتباه بوده است، آنها هم 
در خالل رابطه اي دوستانه که با پدر 
و مادر برقرار مي کنند، هم رفتارها و 
اشتباهات شان را اصالح مي کنند و 
هم در خالل این ماجرا شخصیت شان 

به درستی شکل مي گیرد. 

فرداي کودکان امروز
 در دست شماست

هر گاه کودک تان را ســرزنش 
کردیــد، بدانیــد شــما هــم یک 
کــودک آزار هســتید و آینده اي را 
تصور کنید که فرزند شــما به دلیل 
سرزنش هاي پیاپي شخصیتي ترسو،  
با اعتماد به نفس پایین یا پرخاشگر 
و نامتعادل پیدا کرده اســت. آینده 
فرزندان ما در گرو رفتاري است که 
امروز ما با آنها داریم؛ پس آینده آنها 

را نابود نکنیم.

موضوع »غفلت« از مباحث مهّمی 
اســت که در قرآن کریــم از جهات 
گوناگون به آن پرداخته شــده است. 
مــا فکر می کنیم این آیــه مربوط به 
مسلمانان نیســت، اما با دقت در این 
واژه می فهمیــم که همه انســان ها را 
در بر می گیــرد. وقتی که خداوند در 
قرآن به پیامبرش می گوید: »َو ال تَُکْن 
ِمَن الْغافِلِیَن«1 معلوم است که مطلب 
خیلی مهمی است. راغب اصفهانی در 
تعریف »غفلت« می گوید: غفلت همان 
سهوی است که به دلیل کم توجّهی و 
کم هوشیاری نصیب انسان می شود و 
ََّقْد ُکنَت  لذا قرآن کریم می فرماید: »ل
فِي َغْفلٍَة ِمْن َهَذا َفَکَشْفَنا َعنَک ِغَطاَءَک 
َفَبَصُرَک الَْیْوَم َحِدیٌد«2 این آیه خیلی 
تکان دهنده اســت. »َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم 
َغافُِلوَن«۳ »َواَل تُِطــْع َمْن أَْغَفلَْنا َقلَْبُه 
َعــْن ِذْکِرنَا َواتََّبَع َهَواُه«4 او بر این باور 
است که غفلت یکی از وجوه کفر است 
و لذا آیه »َمْن أَْغَفلَْنا َقلَْبُه َعْن ِذْکِرنَا« 
را اینگونه تفســیر می کنــد: »آن را 
بی  آنکه ایمان در آن نوشته شود، رها 
کردیم« و به معنــای عام و فراگیری 
منتقل می شود و می گوید: آیه چنین 
معنا می شــود: »کسی که قلبش را از 
حقایق غافل ســاختیم« بدیهی است 
زمانی که آدمی از حقایق غفلت کند، 
بــه نقطه مقابل آن، یعنــی اباطیل و 
اوهام روی می آورد. تاکنون روشن شد 
که »غفلت« معنا و مفهومی گسترده 
دارد. در برخی تعریف ها این گستردگی 
کامالً روشن است. به عنوان مثال جناب 
میرسیدشریف جرجانی استرآبادی سه 
تعریف برای آن ارائه می دهد که اگرچه 
در شــیوة بیان متفاوت است، ولی در 
واقع به یــک معنا بر می گردد. معنای 
اّول اینکه غفلت، پیروی از خواسته های 
نفــس را گویند. البته مراد از نفس در 
اینجا مجموعه غرایز و شهوت هاست و 
بی شک پیروی از غرایز و شهوت ها در 
حقیقت دور شــدن از عقالنیتی است 
که خدای متعال آن را به عنوان نور و 

رحمت خود در وجود آدمی قرار داده 
اســت. در تعریف دوم غفلت که آن را 
به سهل شوشتری نســبت می دهد، 
آمده اســت: غفلت، تلف کردن وقت 
به بطالت اســت؛ یعنــی اینکه آدمی 
به اموری مشغول شود که در زندگی 
انسان جایگاه درستی ندارد، مانند لهو 
و لعب و بیهودگی، به گونه ای که گویی 
آدمی وقت را از دست می دهد و زندگی 
خود را در مسیر باطل و بیهودگی قرار 
می دهد و لذا هیچ گاه در تقویت عقل 
و اعتدال نفس تالشــی از خود نشان 
نمی دهد. در تعریف سوم آورده است 
که غفلت از چیزی همانا اهمال کردن 
آن اســت و این همان به فراموشــی 
ســپردن و ضایع کردن نعمت هاست 
و همة این بیان ها در سخن حکیمانه 
باباطاهر جمع اســت کــه گفت: اّول 
غفلت، محرومیت اســت کــه در آیه 
شریفه به آن اشاره شده است؛ به این 
معنا که در عین داشتن مواهب الهی 
از قبیل قلب، چشم و گوش خود را از 
استفاده کردن از آنها به واسطه غفلت 
و نادانی و جهل و نداشتن توّجه الزم، 

محروم می کند.
این واژه مفهوم بسیار گسترده ای 
دارد که هر نوع بی خبری و بی توجهی 

نسبت به موقعیت های گوناگون در هر 
شرایط زمانی و مکانی را در بر می گیرد. 
از ایــن رو غفلت دربارة خود و جامعه و 
نیــز غفلت از خــدا و وظایف دینی از 
مصادیق روشــن آن به شمار می رود. 
بسیار روشن است که غفلت در برخی 
موارد خطر و تهدید جدی را به دنبال 
دارد، مانند غفلت از موقعیت و جایگاه 
واالی انسانی که سبب می شود آدمی 
در مسیر انحراف و ضاللت و گمراهی 
قرار گیرد و همة توانایی ها و گرایش ها 
را هدر دهد و از مســیر اصلی زندگی 

خارج شود.
قرآن کریم می فرمایــد: »َو لََقْد 
َذَرأْنَا لَِجَهنَّــَم َکِثیًرا مَِّن الِْجنِّ َواإْلِنِس 
لَُهــْم ُقُلوٌب الَّ یَْفَقُهوَن بَِها َو لَُهْم أَْعُیٌن 
الَّ یُْبِصُروَن بَِها َو لَُهْم آَذاٌن الَّ یَْسَمُعوَن 
بَِها أُولَِئَک َکاْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُولَِئَک 
ُهُم الَْغافُِلوَن«؛۵ و در حقیقت بسیاری 
از جّنیــان و آدمیان را بــرای دوزخ 
آفریده ایــم؛ چراکه دل هایی دارند که 
با آن حقایــق را دریافت نمی کنند و 
چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و 
گوش هایی دارند که با آنها نمی شنوند. 
آنان همانند چهارپایان، بلکه گمراه ترند. 

آری، آنها همان غافالنند.
در این آیه شریفه، قرآن کریم به 

نوعی به تعریف »غفلت« پرداخته است. 
به راســتی این غفلتی بزرگ است که 
انســان صاحب عقل و قلب و چشم و 
گوش باشــد، ولی نتواند از این قدرت 
فهم و درک و اســتعداد و شــنوایی و 
بینایی استفاده کند. اینها ابزار معرفت 
هستند و از آن جهت که غافل است، از 
این ظرفیت عظیم بی بهره باشد. انسان 
آمده که مظهر جمال و جالل باشد پس 
باید از این فرصتــی که خداوند به او 
داده استفا ده کند. انسان غافل از ارزش 
واقعی خود آگاه نیست و از امکاناتی که 
در اختیار دارد در غیر مســیر صحیح 
استفاده می کند و در نتیجه به افراط و 

تفریط کشیده می شود. 
لــذا غفلت به یــک معنا همان 
جهلی اســت کــه بر انســان عارض 
می شود و سبب می شود آدمی خود را 
از بهره گیری از امکانات و ظرفیت های 
الهی محــروم کند. بــه بیانی دیگر، 
»غفلت« عامل مهم دوزخی و جهنمی 
بودن انسان دانسته می شود؛ زیرا همین 
غفلت اســت که سبب می شود آدمی 
دربارة خود اندیشــه و تفکر نداشــته 
باشد و چشم و گوش خود را باز نکند 
و به درســتی خود را نبیند و نفهمد و 
در نتیجــه خود را از همة مواهب فهم 

و درک محروم کند و کار به مرحله ای 
می رسد که در ردیف چهارپایان دانسته 

می شود.
البته، بدیهی اســت که این خود 
انسان است که با گزینش های نادرست 
و اشتباه، خود را به این موقعیت ذلّت بار 
می رساند تا جایی که گاه آدمی وقتی 
نزدیک قیامت می رسد، تازه چشمانش 
باز می شود و وحشت سراسر وجودش 
را فرا می گیرد و در چنین شــرایطی 
فریاد سر می دهد. ای وای بر من، من 
از این صحنه در غفلت بودم، بلکه من 
در زمــره ظالمان و ســتمگران بودم. 
»إِقَتَرَب الَْوْعُد الَْحُقّ َفإَِذا ِهَي َشاِخَصٌة 
ا فِي  أَبَْصــاُر الَِّذیَن َکَفُروا یَا َویْلََنا َقْد ُکَنّ
ا َظالِِمیَن«۶ یعنی  َغْفلٍَة ِمْن َهَذا بَْل ُکَنّ
وعده حق نزدیک شود، ناگهان دیدگان 
کسانی که کفر ورزیده اند خیره می شود 
]و می گویند:[ ای وای بر ما که از این 
]روز[ در غفلت بودیم؛ بلکه ما ستمگر 
بودیم. معلوم می شــود آن کسانی که 
تابع هوی و هوس هستند جزو غافالن 
هســتند. می گوید کسی که ما قلبش 
را از حقایــق خالی کردیم. وقتی خدا 
اینقدر روی ما حساب کرده، چرا ما روی 
خودمان حساب باز نکنیم؟ می گوید چرا 
انســان را خلق کردی؟ خداوند جواب 
می دهد: »ُکْنــُت َکنزا َمخّفیا َفاَحَبْبَت 
اَن اُْعــَرف َفَخلَْقــُت الخلَــَق الُعَرف« 
گنجی پنهان بودم، دوست داشتم که 
آشکار شــوم، شناخته شوم. با تحقیق 
می توانید شناخت داشته باشید. حضرت 
عیسی)ع(: در انجیل می فرماید: »أعرف 
نفسک أیّها اإلنسان تعرف ربّک«؛ یعنی 
ای انسان بشناس نفس خود را تا آنکه 

خدای خود را بشناسی.۷ 
پی نوشت ها:

1 ـ سوره اعراف، آیه 20۵.
2ـ سوره ق، آیه 22.

۳ـ سوره احقاف، آیه ۵.
4ـ سوره کهف، آیه 2۸.

۵ـ سوره اعراف، آیه 1۷۹.
۶ـ سوره انبیاء، آیه ۹۷.

۷ ـ آیه ای از انجیل.
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رضایی/  ســیدمرتضی   
مصیبت ها و مشــکالت انســان ها از 
آنجا شــروع شــد که تقوای الهی را 
وانهادند و امیال نفسانی خود را پیش 
گرفتند، رنج هایی که سالیان سال بر 
انســان دچار شده است دلیلی ندارد 
جز دوری از خداوند و دستورات الهی. 
امام صادق)ع( به شحام می فرمایند: 
»ای زید به هر کس که می شناســی 
از ما فرمان می برد و به گفته ما عمل 
می کند، ســالم مرا برسان و بگو که 
مــن آنها را به تقوای الهی ســفارش 

می کنم.«
تبییــن هر آنچه بــرای درمان 
بی تقوایی و رفتارهای خودپســندانه 
است، از جانب پیامبران الهی صورت 
گرفته است؛ اّما چه شده که به همه 
آنهــا پشــت می کنیم و بــا کردار و 
رفتارمان ســبب می شویم از رحمت 
خدا دور شویم، به درستی آنچه ما را 
به خداوند نزدیک می کند، تقوا است.

آیا گمان می کنیم خداوند آنقدر 
ارزشش کم اســت که هر انسانی با 
هــر عملی به دیدار او رود و شــامل 
رحمتش شود؟ »َوَرْحَمِتی َوِسَعْت ُکلَّ 
َشیْ ءٍ َفَسأَْکُتُبَها لِلَِّذیَن یَتَُّقوَن َویُْؤتُوَن 
َکاَه َوالَِّذیَن ُهــْم بِآیَاتَِنا یُْؤِمُنوَن«؛  الَزّ
)اعراف/1۵۶( رحمت من واسعه است؛ 
اما بی حســاب و کتاب نیست! برای 
کسانی اســت که اهل تقوی باشند؛ 
برای کســانی که واجبات و محرمات 
الهی را فرا بگیرند و به آن عمل کنند.

پس اگــر جامعــه ای به جای 
رفتن به ســمت تقوای الهی و انجام 
تکالیف شرعی به سمت دروغ، تهمت، 
بی حیایی و بی عفتی، اختالس، احتکار 
و دســت اندازی به مال مردم رود، نه 
تنها مشمول رحمت و لطف خداوند 
نمی شود؛ بلکه توجه خداوند را نیز از 
خود دور می کند و گرفتار دنیای بدون 
خالق می شــود، غرق در لّذات ماّدی 
می شــود و درکی از لطف بی انتهای 

خداوند پیدا نمی کند.
جامعه دینــی ما به لطف عمل 
اخالقی بســیاری از مردم از این بلیه 
دور مانده؛ اما اگر برای جلب رحمت 
خداوند تقوای الهی را رعایت نکنیم، 
دچار عذاب بزرگی می شــویم که آن 
دور شدن لطف و فضل خداوند است.

عامل مصائب بزرگ انسان آیت اهلل علی سعادت پرور می گوید: همیشه پشتیبان حق و حقیقت باشید، آمر به معروف و ناهی از منکر باشید، نه آنکه خود هم داخل و با گناهکاران باشید؛ از کوچکی 
این اندیشــه را در ســر داشــته باشید که تمام قدرت ها در کف عنایت حق است. هیچ کس نمی تواند اگر خدا نخواهد به من صدمه ای بزند، من باید به وظیفه ام عمل کنم، ولو 

عالم با من دشمن شود، اگر چنین شدید آن وقتی که به مقام و ریاست رسیدید یا آنکه وظیفه بزرگی برای شما پیش آمد، از عمل باکی ندارید. 

بی باکی
 در عمل

ابهري/فرزند  مجید  دکتر   
سه و نیم ســاله مان دو کلمه بد یاد 
گرفته اســت و ما خیلي روي این دو 
کلمه حساسیم. باید چه کاری انجام 
دهیم تا این کلمات را فراموش کند؟ 
گفتنی اســت، هیچ کلمــه یا حرف 
بي احترامي در میان ما در خانواده رّد 
و بدل نمی شود و همه با رعایت ادب 

با همدیگر رفتار مي کنیم.
در برابــر بددهاني کــودکان یا 
یاد گرفتن کلمات زشــت و تکرار آن 
از ســوي آنها باید ابتدا بررسي کنید 
و ببینید کودک شــما این حرف را از 
کجا یاد گرفته است. کودک سه و نیم 
ساله، از یکي از محیط هایي که در آن 
قرار دارد، حرف زشــت را یاد گرفته 
است. یا کسي در محیط خانواده این 
حرف ها را زده،  یا در مهدکودک یا از 
بچه هاي همســایه و محله اي و شاید 
هــم از تلویزیون ایــن حرف ها را یاد 
گرفته اســت. در وهله اول براي ترک 
این عادت، باید کودک را از محیطي 
که حرف بد را در آنجا یاد گرفته است، 
دور کنید. راهکار دیگر آن است که با 
کودک صحبت کنیم و برایش توضیح 
دهیم این حرف ها خوب نیســت و او 
نبایــد این حرف ها را بــه کار ببرد و 
در صورت کاربرد آن تنبیه مي شــود. 
البته منظور از تنبیه برخورد شدید با 
کودک نیست و این کار نتیجه عکس 
دارد. در ایــن موارد مي توانید کودک 
را از آنچه دوســت دارد محروم کنید. 
برای نمونه تماشاي برنامه تلویزیوني 
مورد عالقه اش را یا بازي با اسباب بازي  
که دوست دارد را براي مدتي ممنوع 
کنید. پرت کردن حواس کودک هنگام 
تکرار کلمه زشــت و ناپسند یکي از 
مهم ترین راهکارهاست. شما مي توانید 
به محض آنکه کودک در شرایطي قرار 
گرفت و کلمات زشــتي را تکرار کرد، 
حواسش را به نکته اي یا چیزي پرت 
کنید. با این راهکارها مطمئناً مي توانید 

با بددهاني کودک تان مقابله کنید. 
گــروه »زندگی« صبح صادق 
آمــاده اســت تا پلی بین شــما 
و  خبره  مشــاوران  با  خوانندگان 
امین ایجاد کند. سؤاالت خود را از 
طریق سامانه پیامک ۳۰۰۰99۰۰۳۳ 

برای ما ارسال کنید.

فراموش کردن حرف هاي بد  ازدواج تان را شخم بزنید
از خود  برخی همســران همــواره 
سؤال می کنند؛ چرا این روزها مانند آغاز 
ازدواج مان روابط گرم و عاشقانه ای نداریم؟ 
چرا من مهم ترین فرد در زندگی همسرم 
نیستم؟ آیا او به من خیانت کرده است و 
با شک و تردیدی که به همسرم دارم با او 

بمانم، یا او را ترک کنم؟ و...
کتاب »ازدواج تان را شخم بزنید« اثر 
معصومه دانــه کار به مهم ترین موضوعی 
که زندگی زناشــویی بســیاری از زنان و 

مردان متأهل را تهدید می کند؛ یعنی ترک وفاداری نسبت به همسر و ورود 
به یک رابطه آسیب زا که تحت عنوان خیانت یا روابط فرا زناشویی از آن یاد 

می شود، می پردازد.
در این کتاب از داســتان های واقعی اســتفاده شــده است. برای نمونه 
بیان چگونگی شــکل گیری این گونه روابط، ارائه توصیه های ساده و کاربردی 
برای پیشــگیری از ایجــاد این روابط و در نهایــت تصمیم گیری عاقالنه در 
 صورت مواجه شــدن با موضوع خیانت با کمترین آســیب برای همســران

 و فرزندان شان.
همیشه برای عبور از اشتباهات راهی هست. همیشه برای بازسازی ویرانه ها 
هم، دســتانی قوی و کارآزموده وجود دارند. این مجموعه یکی از هزاران راه 
و یکی از هزاران دست است که می تواند به یاری شما بیاید تا از شکل گیری 
رفتارهای آسیب زننده به روابط زناشویی پیشگیری کنید، یا اگر به  هر علتی 
ایجاد شد، راهنمایی کلیدی باشد تا با آرامش و منطقی از آن رهایی یابید. قرار 
نیست در این مجموعه همه علت ها و همه راهکارها گفته شود؛ بلکه می تواند 
چتری باشــد تا در لحظة نیاز، پناهی برای شــما بسازد که خود را به مکانی 
امن برسانید و در آرامش، وضعیت خود و انتخاب های خود را ارزیابی کنید و 

آماده حرکت در مسیر جدید باشید. اولین گام ها را با این مجموعه بردارید.
در بخشی از کتاب »ازدواج تان را شخم بزنید«، می خوانید:

در واقع بیشتر زوج ها تمایل دارند طرف مقابل را آن گونه که خود دوست 
دارند تغییر دهند و فقط تغییراتی را می پسندند که خود، آنها را تعریف و تأیید 
می کنند. به عبارتی، همه انسان ها معموالً با پذیرش تغییراتی که خود ایجاد 
می کنند هیچ مشکلی ندارند، اما وقتی احساس می کنند به تغییر کردن وادار 
می شوند، یا دیگران برای ایجاد تغییرات در آنها برنامه ریزی می کنند، به  شدت 

مقاومت می کنند و این، کلید طالیی حل مسئله است.

یک رفتار تربیتي غلط زیر ذره بین نقد

سرزنش شخصیت کودک را نابود می کند

دوری از عقالنیت نتیجه غفلت
گفتاری از آیت اهلل رمضانی گیالنی

سراج

راهنرفته

 جاریه بن قدامه ـ ۴
مذاکره با معاویه!

پس از صلح امام حسن)ع( و معاویه که مردم گرد معاویه جمع شدند، قرار 
شد »زیادبن سمیه« کارگزار و عامل معاویه در کوفه، چند نفر از یاران علی)ع( را 
نزد معاویه بفرستد که یکی از آنها همین »جاریه بن قدامه« بود، جاریه همراه هیئتی 
از بزرگان تمیم به شام رفت، چون به دربار رسید، معاویه با سخنان تمسخرآمیز 
به او توهین کرد و او با شجاعت و صراحت، با او درشتی کرد و ظاهراً در ستایش 

علی)ع( سخن گفت و از دوستی با آن حضرت یاد کرد.
جالل الدین ســیوطي در »تاریخ الخلفاء« این مذاکره عزتمندانه را این گونه 
شــرح می دهد: جاریه بن قدامه بر معاویه وارد شد، معاویه از روي طعن و اعتراض 
به او گفت: »اي جاریه، آیا تو همان کسي نیستي که در رکاب علي تالش زیادي 
کردي و آتش فتنه او را شعله ور ساختي و در همه سرزمین هاي عربي به جوالن 

پرداختي و خون اعراب را به ناحق ریختي؟«
جاریه در پاسخ گفت: »اي معاویه! با علي کاري نداشته باش، به خدا سوگند 
از روزي که او را دوســت داشته ایم، لحظه اي کینه اش را به دل راه نداده ایم، و از 
روزي که یار و حامي و مدافع او شدیم، حتي یک لحظه هم به او خیانت نکرده ایم؛ 

بنابراین مواظب سخن گفتن خود باش و از او دست بردار.
معاویه براي آنکه عظمت او را بشکند و شخصیت او را پایین آورد به او گفت: 
»واي بر تو اي جاریه، چه بسیار در نظر اهل و عشیره ات سبک و خوار هستي که 

تو را جاریه )کنیز( نام نهاده اند.«
جاریه گفت: »اتفاقاً این موضوع درباره تو صادق تر است؛ زیرا همان طور که 

مي داني تو را معاویه )ماده سگ( نامیده اند.«
معاویه با شنیدن این جواب، به او پرخاش کرد و گفت: »اي بي مادر!«

جاریــه گفت: »من مادر دارم و مادرم مرا براي شمشــیر زدن زایید، همان 
شمشــیري که در ایام صفین درد جراحاتش را کشــیدي هنوز هم آن شمشیر 
در دســتان ما اســت و به خدا دل هایی که با آن به تو کینه می ورزیدیم هنوز در 

اندرون ماست.«
 معاویه گفت: »مرا تهدید مي کني؟!«

جاریه گفت: »تو نه با توسل به زور و اجبار به سلطنت رسیدي و نه با تکیه 
به عقل و خرد موفق به فتح و گشــایش ممالک ما شدي؛ بلکه در قبال سلطنت 
و حکومت بر ما، به موازیني ملتزم شدي که باید به آنها پایبند باشي و تا زماني 
کــه به تعهدهاي خود عمل کني ما نیز به میثاق خود وفادار خواهیم ماند و اگر 
بخواهي عهد خود را بشکني، بدان که در پشت سر خود یاران سلحشور و سپرهاي 
محکم و شمشیرهاي برنده بي شماري را براي چنین روزهایي نگه داشته ایم و اگر 
یک وجب دسِت خیانت به سوي ما دراز کني، ما با دستاني بلند، تو را آرام و به 

بدترین و مرگبارترین نوع خیانت گرفتار خواهیم کرد.«
معاویــه چــاره اي ندید جز آنکه کوتاه بیاید و از تهدیــد یا اهانت به جاریه 
خودداري کند و تنها به این جمله بسنده کرد: »ال أکثر اهلل في الناس امثالک«؛ 
خداونــد امثال تو را در میان مردم زیاد نکند. ولي جاریه او را به رعایت حقوق و 

گفتار معروف سفارش کرد.
ابن حجر عسقالني نوشته است؛ وفات جاریه در زمان »یزیدبن معاویه« اتفاق 
افتاده اســت هر چند که برخی از مورخان تاریخ مرگ او را حدود ســال ۵0 هـ 
ق، ذکر کرده اند، ولی به نوشــته )ابن حبان(، او تا زمان یزیدبن معاویه، یعنی بین 

سال های ۶0 تا ۶4، از دنیا رفته است.
برخی از نوادگان او بعدها در اصفهان و خراسان ساکن شدند.

آیینهخواص

یارمهربان

دریچه

 عیب بزرگ!
یکي از اساسي ترین مشکالت زندگي 
مشــترک انتظارات غیر واقعــي زوج ها از 
یکدیگر اســت. اصاًل مگر آدم بدون عیب 
در این دنیا پیدا مي شــود؟ بدیهي اســت 
هــر یک از ما محاســن و معایبي داریم و 
به همین دلیــل باید بپذیریم دیگران هم 
مانند ما عیوبي دارند. حجت االسالم علیرضا 
پناهیان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:  
راه رسیدن به پایداري در زندگي مشترک 

این نیست که دنبال یک همسر بي عیب باشیم، شیریني زندگي بیش از هر چیز 
به نحوه رفتار خوب خود آدم بستگي دارد، اگرچه پاسخ خوبي دریافت نکند. دنبال 

همسر بي عیب گشتن خودش یک عیب بزرگ است!



نظریه مقاومت از سند تا عمل
بند  در  علیرضا جاللیان/   
۵۵ از تدابیــر نســخه اولیه الگوی 
اســالمی ـ ایرانی پیشرفت »ترویج 
عقالنیت و روحیه جهادی در جهان 
اســالم و حمایــت از حرکت های 
اسالمی و نهضت های آزادی بخش و 
استیفای حقوق مرم فلسطین« بیان 
شده اســت. همچنین رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار اخیر خود 
با دانش آموزان و دانشجویان پیش از 
1۳ آبان امسال در بخش های پایانی 
ســخنان خود سه توصیه به جوانان 
داشــتند که دومین توصیه  حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای به جوانان 
»ترویج و تبیین نظریه  مقاومت« بود.
ایشــان نظریــه  »مقاومت در 
مقابل دشمن قوی پنجه« را هم در 
مقام نظر و هــم در جایگاه عملی، 
نظریه ای متقــن و صحیح خواندند 
و افزودنــد: »جوانان در محیط های 
گوناگون، هدف اصلی استکبار یعنی 
سلطه طلبی را تبیین کنند تا ضرورت 
و صحــت نظریه  مقاومت، به  خوبی 
نمایان و درک شــود. از نظر عملی 
نیز ما مقاومت را حق جوانان عراقی، 
لبنانی، کشــورهای شمال  سوری، 
آفریقا، شــبه قاره و دیگــر مناطق 
می دانیــم و تقویت ایــن جریان ها 

تقویت نظریه  مقاومت است.«
اما چــرا مطالبه تدوین نظریه 
مقاومت از دانش آموزان و دانشجویان 
و در مجمــوع از جوانــان صــورت 
گرفته است؟ بی شک، متولی اصلی 
حوزه مدیریت جریان مقاومت سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی و نیروی 
قــدِس این مجموعه اســت و رهبر 
انقالب اسالمی می توانستند  معظم 
چه به صورت علنی و چه به صورت 
محرمانــه آن هم نه در ســخنرانی 
رســمی، این را از مراکز مطالعاتی 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
نیروی قدس و دانشگاه های مربوطه 

مطالبه کنند. 
به نظر می رسد، نظر معظم له 
در این زمینه خالصه شدن مقاومت 
در قالب نیروی قدس نیســت و این 
مســئله با مدیریت این نیرو باید به 
صورت خودجوش و مردمی در جهان 
جاری و ســاری شود. همان طور که 
امروز مدیریت نیروی قدس ســپاه 
با همراهی مردم کشــورهای ایران، 
عراق، سوریه، یمن و لبنان توانسته 
اســت الگوی مقاومت را در منطقه 
گســترش دهد و قطب جدیدی از 
قدرت را وابسته به مردم این کشورها 
تشکیل دهد؛ اما گسترش و بسط این 
فرهنــگ و موضوع به نظریه پردازی 
و بررســی کلیت هــا و نیز جزئیات 
متناسب با هر کشــوری نیاز دارد. 
همان طور که امروز ســازمان بسیج 
مستضعفین در ایران، حشدالشعبی 
در عــراق و همین طــور یگان های 
مردمی در دیگر کشورها شکل یافته، 
شاید الگوی کلی را بتوان همان بسیج 
مردمی ایران دانست؛ اما هر یک از 
این تشکل ها در بستر فرهنگ همان 
کشــور بومی سازی شده و از این رو 
برای این مسئله باید در جست وجوی 
یک نظریه دقیق بود و اتفاقاً نمی توان 
گفت، این تشــکل ها یک ســازمان 
درباره  چنانکه  بوده انــد،  حکومتی 
لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون هم 
این مســئله مصداق ندارد و از این 
دســت امور بسیار است. از سویی با 
توجه به وضعیت آینده در جهان و به 
هم ریختن قطب های قدرت به نظر 
می رسد درگیری نسل جوان امروز در 
آینده همین موضوع مقاومت مردم 
جهان در برابر دشمن قوی پنجه باشد 
و از ایــن رو این چالش اصلی جوان 

امروز برای فردا خواهد بود.

یادداشت

نام  ابراهیمــی/    حســن 
ناخودآگاه  قلب جماران  بیمارستان 
انســان را بــه یاد حضــرت امام 
خمینی)قدس ســره( می انــدازد؛ 
بیمارســتانی که اگرچــه به بهانه 
حضرت  قلبی  بیماری  و  کســالت 
امام در کنار منزل ایشان برپا شد، 
امــا تأکید آن پیر ســالک و رهبر 
ساده زیست مستضعفان جهان سبب 
شد بیمارستانی باشد در خدمت همه 
اقشار مردم. در ادامه گفت وگوی ما 
رئیس  ناصری  محمدحسن  دکتر  با 
بیمارســتان فــوق تخصصی قلب 
را می خوانید. وی که کمتر  جماران 
از دو ســال است مســئولیت این 
بیمارســتان را برعهده گرفته فوق 
و  و عروق  قلــب  تخصص جراحی 
پزشکی  علوم  دانشــگاه  دانشیار 

بقیه اهلل)عج( است.

از  مختصری  تاریخچه  لطفًا   *
بیمارستان قلب جماران بیان کنید.

موضوعیت بیمارستان قلب جماران 
در زمان حیات حضرت امام خمینی)ره( 
بود. ایشــان به دلیل بیماری قلبی از قم 
به تهران منتقل شدند و به واسطه آب و 
هوای منطقه جماران در اینجا مســتقر 
شــدند و می دانیــد که ایشــان پس از 
استقرار در جماران به هیچ وجه از اینجا 
خارج نشــدند؛ لذا الزم بــود با توجه به 
سن ایشــان و بیماری قلبی که داشتند 
یک فضای درمانی با امکانات الزم فراهم 
شــود که نزدیک به منزل ایشان باشد تا 
در کمترین زمان بتواند اقدامات درمانی 
را روی ایشان انجام دهد. یک بیمارستان 
بســیار کوچک که فقط یک اتاق عمل 
داشت و ظرفیت دو تخت سی سی یو در 
حــد امکانات همان ۳۵ ســال پیش که 
با همت بچه های ســپاه و با هماهنگی 
مســئوالن حفاظت بیت امام دایر شد. 
این فضا سال ۶2 دایر شد و حضرت امام 
تا ســال ۶۵ که مشکل قلبی پیدا کردند 
از این فضا اطالع نداشتند. ایشان وقتی 
دیدند بالفاصله پس از مشکل قلبی با چند 
قدم به بیمارستان رسیدند متوجه چنین 
فضایی شــدند و ظاهراً هم از این قضیه 
ناراحت شدند و تنها به این شرط که عموم 
مردم از بیمارستان استفاده کنند، وجود 
چنیــن فضایی را پذیرفتند که البته این 
منش و رفتار علوی است که در زندگی 
امام راحل و امروز در سیره رهبر معظم 
انقالب ساری و جاری است. امروز نزدیک 

به 2۶ سال است که دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل)عج( و بیمارســتان بقیه اهلل)عج( 
تأسیس شده، اما بیمارستان قلب جماران 
سابقه ای بیش از این دارد. من هم از ابتدا 
عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه اهلل)عج( 
هستم. به هر حال با توجه به نظر حضرت 
امام راحل)ره( تصمیم گرفته می شود که 
با در نظر گرفتن وضع امنیتی منطقه کار 
درمانــی روی مردم هم در این مجموعه 
انجام شــود؛ لذا مردمی که برای دیدار 
امام می آمدند و به کارهای تشــخیصی 
و درمانی نیاز داشتند از پیش شناسایی 
شده و در این مجموعه با همان تجهیزات 
ابتدایی کارهای درمانی و تشخیصی الزم 
روی شان انجام می شــد. تجهیزات هم 
افزوده شد تا سال ۶۸ و زمان ارتحال امام 
که فیلم های آن را دیده اید. اآلن آن فضا 
به عنوان موزه در قلب بیمارســتان قلب 
نگه داشته شده و اتاق سی سی یو حضرت 
امام دست نخورده باقی مانده و هر ساله 
امکان بازدید از آن در ایام ارتحال ایشان 
فراهم می شود و میزبان میهمانان داخلی 

و خارجی و خبرنگاران هستیم. 
پس از ارتحال امام مجموعه سپاه 
تصمیم گرفت این فضا حفظ شــود و به 
خدمــات درمانی ادامــه دهد. به همین 
منظور به مرور برخی از منازل اطراف آن 
خریداری و به فضای بیمارستان افزوده 
شــد و یک سری امکانات هم تهیه شد. 
اکنون در میانه راه ۶4 تخت ظرفیت داریم 
و بیمارستان به شکل تخصصی در حوزه 
قلب و عروق وارد شده و ارتقا یافته است 
و به عنوان یک بیمارستان فوق تخصصی 
در تمامی زمینه های تشخیصی و درمانی 
قلب و عروق فعالیت می کند. پوشــش 
درمانی این بیمارستان با اولویت خانواده 
نیروهای مسلح و سپس دیگر اقشار است.

* در درجه بندی هایــی که در 
وزارت بهداشت مرسوم است، رتبه 

این بیمارستان چند است؟
این بیمارستان تقریباً در طول عمر 
فعالیت تخصصی اش همیشه درجه یک 
بوده، آخرین پروانه ای که سال ۹۶ به ما 
داده اند هم درجه یک اعالم شــده است. 
بــا توجه به اینکه بیمارســتان های تک 
تخصصــی نمی توانند درجــه یک عالی 
داشــته باشــند؛ لذا این درجه باالترین 
درجه ای است که این بیمارستان می تواند 
دریافت کند. امروز به جرئت می توان گفت 
که اگر کســی بخواهد بیمارستان های 
تخصصی قلب کشــور را به لحاظ برند، 
رتبه بنــدی کند، قطعاً این بیمارســتان 
جزو ســه بیمارستان اول خواهد بود. در 
حالی که مرکــز تخصصی قلب تهران و 
بیمارستان قلب شهید رجایی با امکاناتی 
شــاید چندین برابر هم در این رتبه قرار 
می گیرند و این یک امتیاز برای ســپاه و 
نیروهای مســلح است. البته بیمارستان 
بقیه اهلل)عــج( در حــوزه قلــب و عروق 
امکانات بســیار خوبی دارد و من هم در 
آنجا حضور داشتم، اما بیمارستان جماران 

یک برند تخصصی قلب است.
 

* کادر درمانی شما چه کیفیتی 
دارد؟

در مجموعه کادر درمانی ما پزشکان 
حاذق تحصیلکــرده ایرانی حضور دارند 
و عمومــاً هم از پزشــکان بنام ســپاه و 
اعضا هیئت علمی دانشگاه بقیه اهلل)عج( 
هستند. پزشکانی هم از دیگر دانشگاه ها 
و مراکــز به عنوان میهمــان داریم و با 
مجموعه های خارجی هم با در نظر گرفتن 
تهدیدات و فرصت ها، تبادالت علمی انجام 
می دهیم. مقاالتی هم از نیروها و پزشکان 
مجموعه در مجالت علمی معتبر جهان 
چاپ شده اســت. حدود یک ماه پیش 
نیز چند نفر از پزشکان متخصص ما در 
نشست علمی در کشــور ایتالیا شرکت 
نیروهای  بهداری  هیئت های  داشــتند. 

مســلح عمان و آذربایجان هم بازدید و 
مذاکراتی در این مجموعه داشتند. افزون 
بر بازدید از قلب معنوی بیمارستان، یعنی 
سی سی یو حضرت امام)ره(، توافقاتی در 
چارچوب درمانی سپاه و نیروهای مسلح 

با آنها داشته ایم.

* طرح انطباق در این بیمارستان 
اجرا می شود؟

ما یک بیمارســتان اخالق محوریم 
و تاکنــون توانســته ایم در طرح انطباق 
درصد باالیــی را اجرایی کنیم. اآلن جز 
موارد اورژانسی که باید با حضور محارم 
باشد، محیط درمانی و کادر درمانی زن 

و مرد تفکیک شده اند.

* لطفاً از ظرفیت های بیمارستان 
بگویید.

بیمارستان بخش های خوب  اآلن 
آنژیوگرافی  بخــش  دارد،  تشــخیصی 
عروق قلبی و محیطی قوی داریم. بخش 
الکتروفیزیولوژی، آزمایشگاه قوی با تمام 
امکانات تشــخیصی آزمایشگاهی روز، 
رادیولوژی، سونوگرافی، اکوکاردیگرافی، 
گاپلــر دو و ســه بعــدی و... داریم. اما 
به واســطه اینکــه فضای مــا محدود 
اســت، بخش های دیگری مانند اسکن 
هســته ای که فضای زیادی را اشــغال 

می کند، نداریم.
امروز در بیمارستان سه اتاق عمل 
کامــاًل مجهز داریم کــه قابلیت انجام 
همزمان سه عمل جراحی سنگین قلب 
را دارد. اورژانــس را ارتقا دادیم و اآلن با 
ظرفیت پنج تخت کار می کند. مجموعه 
درمانگاه هــم در تمام ســاعات فعال 
شــبانه روز خدمات ارائه می دهد. بخش 
دندانپزشکی را نیز فعال کردیم و بیماران 
قلبی که به درمان در حوزه دندانپزشکی 

نیاز دارند، پذیرش می کنیم. 
توافقنامه ای با مجموعه آزمایشگاه 

ژنتیک دانشــگاه بقیه اهلل)عج( داشتیم 
کــه مبتنی بر آن بررســی های ژنتیک 
برای مادران باردار و آزمایش غربالگری 
مــادر و جنین را هم انجام می دهیم که 
با حداقل هزینه ممکن انجام می شــود. 
۹ تخت آی ســی یو و یک تخت ایزوله 
واقعی داریم. بخش سی ســی یو جدید 
را هم امســال با ۹ تخت افتتاح کردیم. 
بخــش زنان هم با اســتعداد 1۸ تخت 
امسال افتتاح شد. ۷۵ درصد ظرفیت ها 
تخت ها را نوسازی، استانداردسازی و به 
روز کردیــم. 22 تخت در بخش مردان 
داریم. با این ظرفیت کم خدماتی که ارائه 
می دهیم به اندازه یک پنجم بزرگ ترین 

بیمارستان قلب ایران است.

* آیا برنامه ای برای توســعه 
فیزیکی دارید؟

بیمارســتان اآلن در یک بن بست 
فیزیکــی قرار دارد. بررســی های ما به 
اینجا رســیده که اگر بتوانیم چند متر 
از زمین های شــمال بیمارســتان را در 
اختیار بگیریم، به خیابان اصلی متصل 
می شــویم و به راحتی آمبوالنس ها به 
خیابان اصلی دسترسی پیدا می کنند که 
برای این موضوع رایزنی هایی با نهادهای 
مربوطه انجام داده ایم، اما کار خیلی کند 
پیش می رود. از سویی زمین هایی هم در 
اطراف بیمارســتان تملک شده که کار 
توسعه بیمارســتان با تخصیص بودجه 
الزم انجام خواهد شــد و ان شــاءاهلل به 
ظرفیت 112 تخت می رســیم. موضوع 
مسائل درمانی مردم منطقه هم برعهده 
ماست و لذا الزم است به ارتقای فیزیکی 

و کیفی بیمارستان توجه کنیم.

* در پایان اگر نکته ای هست، 
بفرمایید.

نکته پایانــی اینکه ما برای اینکه 
این مسیر توسعه ای که طی این دو سال 
شــروع کرده ایم را به سر منزل مقصود 
برسانیم، به توجه ویژه فرماندهان سپاه 
نیاز داریم. مسئوالن دانشگاه همکاری 
خوبی داشته اند، اما در وضعیت اقتصادی 
موجــود و بــاال رفتــن قیمت ها خرید 
دستگاه های جدید و نیز توسعه فضای 
بیمارســتان سخت شده و نیاز است در 
رده های باالی فرماندهی توجه ویژه ای به 
این موضوع شود؛ چرا که ما به هر حال 
یک قطعه ای از پازل دانشــگاه هستیم 
و دانشــگاه یک قطعه از پــازل بزرگ 

سپاه است.
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برادر و همسر شهید مدافع حرم حبیب)بهمن( قنبری

عکسی از دوران جبهه نداشت!
 زینب محمودی / ســردار حبیب)بهمن( 
قنبری از مدافعان بهشهری حرم حضرت زینب)س( 
بود که 1۶ اردیبهشــت ۹۵ در خان طومان سوریه 

به شهادت رسید. 
حاجی قنبری برادر شــهید می گوید: »یک 
خواهر و شــش برادر بودیم و برادرم بهمن از من 
بزرگ تر و متولد ســال 1۳41 بود. ســال ۶1 در 
قامت یک بســیجی داوطلبانه به جبهه اعزام شد. 

پدرم کارگر کارخانه چیت ســازی بود که با رزق حالل ما را تربیت کرده بود. 
پدر و مادرم ســال ها پیش به رحمت خدا رفتند. اوایل ســال ۶4 من و برادرم 
همرزم بودیم. بهمن در سخت ترین شرایط هم کار را روی زمین نمی گذاشت. 
آدم شوخ طبع و بی ریایی بود. از هیاهو و اینکه دیگران را از کارش باخبر کند، 
خوشــش نمی آمد. خیلی گمنام بود. از عکس گرفتن پرهیز داشت و حتی از 
زمان جنگ تحمیلی عکسی نداشت. برادرم زمان جنگ جانباز شیمیایی شد. 
۳۵ درصد جانبازی داشت، اما دنبال گرفتن درصد نمی رفت. از سال ۶0 تا پایان 
جنــگ در جبهه ماند و از خاک و ناموس وطن مان دفاع کرد. زمانی که بحث 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( پیش آمد، سر از پا نشناخت و با اینکه از سپاه 
بازنشسته شده بود، راهی نبرد با دشمنان اسالم شد. 1۵ فروردین ۹۵ به سوریه 
اعزام شد و 1۶ اردیبهشت همین سال که مصادف با روز پنج شنبه و عید مبعث 
بود، با حمله دشــمن، بهمن ضمن درگیری به شهادت رسید. پیکرش را یکی 
از رزمندگان تیپ فاطمیون به عقب برگرداند و روز 21 اردیبهشــت در بهشت 

فاطمه)س( بهشهر به خاک سپرده شد.«
هاجر نقی زاده، همســر شــهید می گوید: »وقتی بهمن به خواستگاری ام 
آمد، گفت من نظامی ام و برای دفاع از اســالم هر جا الزم باشد می روم. وقتی 
فهمیدم ۸0 ماه سابقه جبهه دارد گفتم او از مقربان درگاه الهی است و قبول 
کردم. سال 1۳۷0 ازدواج کردیم و دو دختر و یک پسرحاصل زندگی مان است. 
ســال هایی که با این مرد زندگی کردم آنقدر خوبی از او دیدم که لیاقتی جز 
شهادت برایش تصور نمی کردم. وقتی همسرم شهید شد همکارانش می گفتند 
ســال ها باید بگذرد تا سپاه نیرویی مثل آقای قنبری پرورش دهد. حدود سه 
سال دغدغه رفتن به سوریه داشت. هر بار که جنایت داعشی ها را از تلویزیون 
می دید، می گفت من مســلمانم؟! من شــیعه ام؟! که این جنایت ها را ببینم با 
آرامش زندگی کنم و عده ای به نام دین به مردم عراق و سوریه حمله کنند و 

به حرم آل اهلل بی احترامی کنند.
سال ۹4 با آنکه از ناحیه کتف و پا مشکل داشت با عصا در پیاده روی اربعین 
برای زیارت امام حسین)ع( شرکت کرد. برایش قابل باور نبود عده ای به نام دین 
چه جنایت ها و ظلم هایی به مردم بی دفاع سوریه می کنند. با آنکه به خانواده و 
بچه ها خیلی وابسته بود، اما همه را فدای اهل بیت)ع( و حضرت زینب)س( کرد.

خیلی خوشــحالم مردی که ۵0 ســال از خدا عمر گرفت در جوانی در 
جنگ قد کشــید و عاقبت برای دفاع از ناموس اهل بیت)ع( به شهادت رسید. 
خیلی گمنام بود و کم او را می شناختند، اما با شهادتش جمعیت بسیاری برای 
بدرقه اش آمدند. حبیب همیشه می گفت خانم من از دوستانم جا مانده ام. شاید 
مشــیت الهی بود که در هشت سال جنگ به شهادت نرسد، سال ها به اسالم 
خدمت کند و در این برهه از زمان که جامعه به شهادت نیاز دارد شهید شود.«

روزهای پیش از عملیات بدر 
گردانی از تیــپ کماندویی نوهد 
ارتش به لشکر شهدا مأمور شده بود 
و یک گردان از لشکر ویژه شهدا به 
نوهــد. در صف غذا بودیم. یکی از 
برادران ارتشی  مدام شکایت می کرد 
که فرماندهان سپاه جای گرم و نرم 
دارند و برای شان شیشلیک و کباب 
می برند، آن وقت ما برای غذا باید 
در صف بایستیم. عاقبت زدم روی 
شانه اش و به او گفتم: اخوی! اون 
آقایی که چند نفر عقب تر در صف 
ایستاده و یقلوی دستشه محمود 
کاوه فرمانــده تیپه. انتقادی داری 
به خودش بگــو. بغض گلویش را 
گرفت و گریه امانش نداد و این آقا 
محمود بود که دست بر سر و روی 
او می کشید و صورتش را می بوسید.

 به خودش بگو

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

 جمع بندی تریبون ۱7
تحکیم وحدت بین ملت های مسلمان جهان نیازمند

 چه الزامات و شاخصه هایی است؟
هفته وحدت را پشت سر گذاشتیم، نظر به اهمیت موضوع وحدت و ارتباط 
مستقیم آن با انقالب اسالمی و اهداف متعالی انقالب الزامات این وحدت در امت 
اسالمی را به هم اندیشی گذاشتیم که در ادامه جمع بندی نظرات شما همراهان 

گرامی را می خوانیم.
تکیه بر اشــتراکات/ »تکیه بر اشتراکات مذاهب اسالمی« موضوعی بود 
که همراهانی، چون »فرخی« از پاکدشت، »علی شعبان« از بروجرد، »سیدسجاد 
هاشمی کیا« از گچساران، »یوسف صبحانی نسب« از بوشهر، »محمد زارعی برآبادی« 
از خواف، »رضا رضایی« و »محســن کریمی« از سنندج و »الهام عباس قلي پور« 

از املش به آن اشاره کرده اند.
عمل به آموزه های اسالمی/ اما عمل به آموزه های اسالمی به ویژه دستورات 
قرآن هم در این زمینه مورد تأکید »خدادوست« از فریمان، »خدیجه ساریخانی« 
از خرم بید، »حسین و اله قلی کوشکی« از صفاشهر، »محسن کوشکی« از خرم بید 

و »محمد کرمی« از صحنه بود.
تأکید بر استکبارستیزی/ »مصطفی اکبری« از داران، »ولی دانائی« از 
تبریز، »ایمان آباد« از برازجان، »فرامرز الیاسی« از سنقر و »عبداهلل کیا« از نوشهر 
بر مسئله بصیرت روی شناخت دشمن و مقابله با استکبار جهانی به منزله دشمن 

اصلی جهان اسالم تأکید کردند. 
پیروی از رهبری واحد/ وحدت رهبری در جهان اسالم و قرار گرفتن زیر 
پرچم ولی الهی نکته ای بود که در پیام های »علی مجیدی« از آذرشــهر، »یاسر 
عباســی« از ثالث باباجانی، »زهرا صحرائی« از کرمانشاه، »قاسمی« از بیرجند و 

»عرفان عباس قلی پور« از املش مشاهده شد.
گفت وگــوی علما و نخبگان/ از ســویی، آقایان »نادری نــژاد« و »علی 
عزیزخانی« از ابهر روی موضوع گفتمان وحدت و گفت وگوی نخبگان جهان اسالم 

در این مسئله نظراتی داشتند.
جلوگیری از تفرقه و اختالف/ جلوگیری از تفرقه و مقابله با هر سخن و 
حرکتی که موجب اختالف در جهان اســالم می شود، موضوعی بود که »مهدی 
امیری« از اهواز، »علیرضا صبحانی نســب« از بوشــهر و »مرتضی محمدنژاد« از 

ارومیه آن را مطرح کردند.
دیگر دیدگاه ها/ آگاه سازی نسبت به دین مبین اسالم و ایجاد روابط حسنه 
بین کشورهای مسلمان را »مهربانی« از گالیکش بیان کرده و »علی اصغر رعیتی« 
از تهران معتقد است، باور به امت واحده اسالمی و دل نبستن به بیگانگان راه حل 
وحدت اســت. »عادل شــکوری« از ارومیه هم تولی و تبری حقیقی را راه عالج 
می داند. تشکیل شورای مشترک از کشورهای اسالمی با هدف وحدت هم در پیام 
»حسین حقیقت پناه« از سبزوار بیان شده است. »فاطمه بیژنی« از سرخس تقویت 
اعتقادی و توجه به صلح و عدالت اجتماعی را بیان کرده و »حســین حسنوند« 
از کرمانشاه صدق در گفتار و دو پهلو حرف نزدن سران کشورهای اسالمی را در 
مسیر وحدت مهم دانسته اســت. »محمد فرهنگیان« عمل به منویات امام)ره( 
و رهبری را کارســاز دانســته و »شــیرزاد صحرایی« از صحنه دشمن شناسی و 
هماهنگی در حمایت از ملت های مســلمان ستمدیده را مؤثر می داند. »فاطمه 
یگانه« از کرمانشاه وحدت اسالمی را نیازمند هدفی واال، یعنی حرکت به سمت 

جهانی سازی اسالمی و ظهور می داند.
برندگان تریبون ۱7

»ولی دانائی« از تبریز / »یاسر عباسی« از ثالث باباجانی / »حسین 
حقیقت پناه« از سبزوار

پرسش تریبون ۱8
نیروهای مسلح چگونه سایه تهدید را از سر ملت ایران دور می کنند؟

سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: تمدن نوین اسالمی صرفاً با نگاه امت واحده و با پیوند قرآن 
و سنت نبوی و عترت طاهرینش قابل برپایی است و با این نگاه و تفکر مقاومت اسالمی به منزله ثمره انقالب اسالمی، تنها منشور راهنما و مکتب 
الهام بخش برای آزادی قدس شریف و ایجاد تمدن نوین اسالمی در جهان اسالم، با همکاری همه ملت های اسالمی و علما و روشنفکران شدنی است.

مقاومت؛ منشور تمدن 
نوین اسالمی

رئیس بیمارستان قلب جماران در گفت وگو با صبح صادق

جزء سه بیمارستان برتر قلب کشور هستیم

نقطهسرخط

پاسدارانخورشید

تریبون

 »بابا کی می آیی؟«
محمــود میرافضلــی از شــهدای جاویداالثــر عملیــات 
الی بیت المقدس)آزادســازی خرمشــهر( اســت که ۳۶ سال از 
مفقوداالثــری او می گذرد. کتاب »بابا کــی می آیی؟« را محمد 
حســین خانی درباره این شهید به رشــته تحریر درآورده است. 
این کتاب مجموعه ای است که عالوه بر پرداختن به زندگی نامه، 
ویژگی هــای بارز اخالقی و مبارزات انقالبی این شــهید بزرگوار، 
موضوع چشــم انتظاری مادر، همسر و فرزندان دختر او را که در 

زمان شــهادت پدر یکی بیســت ماهه بوده و دیگری هفت ماه بعد از شهادت پدر به دنیا آمده 
است، روایت می کند.

این کتاب همچنین به آداب، رســوم و حال و هوای دوران دفاع مقدس در روستای نمونه 
کشوری گنجان در شهرستان رابر)زادگاه سردار سرلشکر قاسم سلیمانی( استان کرمان می پردازد.

در بخشی از کتاب نامه مرحومه فاطمه دختر ارشد شهید به پدرش را که پس از 1۶ سال 
انتظار )مرداد1۳۷۷( نوشته شده، می خوانیم: »من فاطمه دختر بزرگ تو هستم که در غم نداشتن 
پدری مهربان و دلسوز می سوزم. من زیاد تو را ندیده ام و زیاد تو را به یاد نمی آورم. باباجان! وقتی 
چشم هایم را باز کردم بچه بودم و چیزی نمی فهمیدم. اما در همان مراحلی که توانستم معنای 
محبت را احساس کنم به خدای مهربان پیوستی و من از مهر و محبت پدر بی نصیب شدم. بعضی 
از دوستان و همرزمانت می گویند شهید شده ای و بعضی دیگر می گویند زخمی شده ای و احتمال 
دارد اســیر شده باشــی، ما نمی دانیم حرف کدام یک را باور کنیم. باباجان! مامان چقدر انتظار 
بکشد و اشک بریزد؟ خواهر کوچکم سمیه با آنکه تو را ندیده است، اما خیلی غصه می خورد...

انتشــارات گرا »بابا کی می آیی؟« را در 1۵ فصل و 24۹ صفحه مصور به چاپ رســانده و 
جلد دوم و ویرایش اول آن با طرح جلد و صفحه آرایی جدید به زودی وارد بازار نشر خواهد شد. 

حنیف از جمله افرادي بود که در کسوت یک نیروی اطالعاتی 
باالتر از نُرِم مطلوبي که سازمان از افراد انتظار داشت، عمل مي کرد 
و در کار خود عالقه و نوآوري نشان مي داد. خط دهي حنیف به افراد 
زیرمجموعه خودش کامالً عاطفي ـ انگیزشي و با یک مدیریت خاّلق 
و کارآمد بود. افرادي که با او کار مي کردند، از شایستگي هاي روحي، 
فکري و مدیریتي  وی رضایت کامل داشتند و از تشخیص هاي بجا 

و بموقع حنیف تعریف مي کردند. این ســبب شد تا او بر قلب نیروهایش فرماندهی کند. هرجا 
که مي دید تصمیمش، طرحش یا برنامه اش با خواسته مردم اصطکاک دارد و ممکن است مردم 

نپذیرند، سریع تجدیدنظر مي کرد.
به نقل از هم رزمان سردار شهید نبي اهلل شاه مرادي )حنیف(
هشــتم اردیبهشت سال 1۳41 در شهر چادگان متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی را در 
همان شهر سپری کرد. در اواخر سال 1۳۵۵ در حالی که 14 سال بیشتر نداشت با جریان های 
سیاسی آن زمان آشنا شد. در مبارزات انقالبی حضوری فعال داشت و به همراه تعدادی از دوستان 
به تهیه و توزیع رساله علمیه حضرت امام خمینی)ره( اقدام کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی به 
عضویت کمیته منطقه درآمد و در کسوت مسئول اطالعات و عملیات این نهاد به خدمت مشغول 
شد. همزمان در جهاد سازندگی فعالیت داشت تا اینکه پس از تشکیل سپاه فریدن به عضویت آن 
درآمد. در دفاع مقدس حضور داشت تا اینکه در ابتدای سال 1۳۶۹ معاون اطالعات قرارگاه حمزه 
سیدالشهداء)ع( شد. او که با نام مستعار حنیف هم شناخته می شود، سال ها در کنار شهید احمد 
کاظمی بود تا اینکه در رکاب بهترین دوســتان و همکارانش 1۹ دی ماه سال 1۳۸4 در آستانه 
روز عرفه در مسیر انجام یک مأموریت در سانحه سقوط هواپیما به فیض عظیم شهادت نائل شد.

 بر قلب ها فرماندهی می کرد

قبیلهعشقگلیازباغ

اساتید، طالب  بســیج  سازمان  رئیس 
و روحانیــون گفــت: »در مســئله دفاع 
از حــرم اهل بیت)ع( و جبهــه مقاومت از 
میان قشــر طلبه و روحانی بسیجی ایرانی 
 تاکنون ۴۰ شــهید تقدیم انقالب اســالمی 

شده است.«
حجت االسالم عبدالعلی گواهی، رئیس سازمان 
بسیج اســاتید، طالب و روحانیون در گفت  وگو با 
صبح صادق با اشاره به این سخن امام خمینی)ره( 
که فرمودند »من بســیج طلبه و دانشــجو را جزو 
نیازهای ضروری می بینم«، اظهار داشت: »امروز ما 
شاهد شکوفایی بسیار ارزشمند این قشر هستیم و 
به تازگی هم که بسیج اساتید حوزه در چهار حوزه 
علمیه استانی شکل پیدا کرده، به کارآمدی این قشر 

از بسیج کمک شایانی داشته است.«

وی افزود: »هم اکنون در چهار حوزه علمیه قم، 
خراسانات، اصفهان و تهران بسیج اساتید سازماندهی 
و راه اندازی شــده و در مابقی استان ها هم در حال 

انجام است.«
حجت االســالم گواهی در ادامــه افزود: »کار 
بســیج طالب و روحانیون و اساتید عموماً در چند 
محور است؛ »آمادگی های عمومی اعم از آمادگی های 
جسمانی و مهارتی«، »آمادگی های روحی و معنوی« 
و »تأمین نیازهای اقشــار دیگر بســیج مبتنی بر 
مأموریت های تخصصی« که در این زمینه نماینده 
محترم ولی فقیه در ســپاه معتقدند بسیج اساتید، 
طالب و روحانیون باید امام دیگر اقشــار باشد و از 

نظر بصیرتی و عقیدتی این اقشار را تغذیه کند.«
وی با اشاره به برخی از ابعاد حضور روحانیون 
در مأموریت های بســیج، گفت: »امــروز در تمام 

کاروان هــای راهیان نــور، در اردوهای جهادی در 
کاروان های بســیج دانشــجویی، در مأموریت های 
محرومیت زدایی و در تمام مأموریت های بسیج به 
شکل ســازمان یافته حضور حداقل یک روحانی با 

وظایف مشخص را داریم.«
رئیس ســازمان بسیج اســاتید، روحانیون و 
طالب در ادامه حضور فعال این قشر در فعالیت های 
اجتماعی را از دیگر دســتاوردهای بســیج طالب 
دانســت و ادامه داد: »عمده ائمه جماعت مساجد 
عضو پایگاه بســیج یــا شــورای فرماندهی پایگاه 
هستند و بسیاری هم خود سکان  پایگاه بسیج را در 
دست گرفته اند و عمده پایگاه های موفق بسیج این 
موفقیت را مرهون حضور امام جماعت مســجد در 

بطن فعالیت های بسیج هستند.«
رئیس سازمان بسیج اساتید، روحانیون و طالب با 

اشاره به حضور پر رنگ روحانیون در دفاع مقدس، ادامه 
داد: »روحانیون در دفاع مقدس نقش پر رنگی داشتند 
و درصد تعداد شــهدای این قشر نسبت به دیگر اقشار 
هم نشــان از این حضور دارد. یک نکته در این حضور 
نهفته است و آن، اینکه این حضور فقط تبلیغی و برای 
برگزاری نماز جماعت و پاسخ به احکام و مسائل عقیدتی 
نبوده، چرا که خطوط مقدم جنگ محل برگزاری نماز 
جماعت و پرسش احکام نیست؛ یعنی این قشر در دفاع 
و رزم هم حضور پر رنگی داشته و شهدای زیادی در این 

مسیر تقدیم انقالب اسالمی کرده است.«
حجت االســالم گواهی در پایان افزود: »امروز 
تعداد زیادی رزمنده طلبه روحانی مدافع حرم داریم، 
تعدادی هم به درجه جانبازی نائل شده اند، بسیاری 
از طلبه های جوان هم هستند که ضجه می زنند که 

در خیل این رزمندگان قرار بگیرند.«

حجت االسالم گواهی در گفت وگو با صبح صادق

40 شهید مدافع حرم طلبه و روحانی داریم
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فیلم  امیــدی/  مهدی   
یکی   )inception(»اینسپشن«
از فیلم های استراتژیک آمریکایی 
است که به خوبی مفهوم »جنگ 
نرم« را دراماتیزه کرده است. نگاهی 
به این فیلم می تواند تصویری واقعی 
از آنچه جنگ نرم خوانده می شود، 

نشان دهد.
ایــن فیلــم بــه کارگردانی 
کریســتوفر نوالن، دربــاره فردي 
بــه نام »دام کاب« اســت. وی به 
یافته که مي تواند  تکنیکي دست 
چند نفر را وارد رؤیاي مشــترک 
کند. این فناوری که »اینسپشن« 
نام دارد؛ این امکان را فراهم مي کند 
کــه بتوان دنیایي دیگر را در عالم 
خــواب بنا کــرد. او از طریق این 
روش مي تواند وارد خواب دیگران 
شــده و ایده اي را بــه ذهن آنها 
تلقین کند یا راز و رمزي را بگیرد. 
وی به همراه گروهش با اســتفاده 
از همیــن روش وارد ناخــودآگاه 
وارث یک شــرکت بــزرگ انرژي 
می شــوند تا این مالکیت را از وي 
سلب کنند. آنها این نقشه را عملي 
مي کنند و پس از عبور از الیه هاي 
متعدد خــواب، در نهایت در الیه 
 چهارم به هدف خودشان مي رسند.

این فیلم، چشــم انداز آمریکا براي 
تصاحب منابــع انرژي جهان و به 
عبارت بهتر، تسلط بر کل جهان را 
ترسیم کرده است. همان طور که 
در خالصه داستان فیلم ذکر شد، 
قهرمان این فیلم مدیریت گروهي 
ماجراجــو را بر عهده مي گیرد که 
قصد دارند ســلطه بر بزرگ ترین 
ســازمان انرژي جهــان را به فرد 
مورد نظر خود منتقل کنند. آنها در 
الیه هاي سطحي تر خواب، با اسلحه 
و خشــونت کار را پیش مي برند؛ 
اما در عمیق تریــن الیه خواب نه 
تنها خشــونت و جنــگ را کنار 
مي گذارند، بلکه با تکیه بر عواطف 
و احساسات، به آنچه مي خواهند 
مي رسند، یعني به جاي تحمیل و 
فشار بیروني، وارد ناخودآگاه افراد 
مي شــوند و هدف مدنظــر را القا 
مي کنند. این تعریف دقیقاً با آنچه 
 جنگ نرم خوانده مي شود، مطابقت 

دارد.
آمریکا امروز کشوري خسته 
و زخمي از جنگ هاي خودخواسته 
اســت؛ جنگ هایــي کــه اگرچه 
دولتمردان آمریکایي و هم پیمانان 
آنان را به ثروت هایي غیر انساني و 
ناسالم رسانده، اما به نابودي زندگي 
بسیاري از انسان ها از جمله بخشي 
از مردم خود آمریکا منجر شــده 
است. فیلم هایي چون »تلقین« در 
عین حال که با نشان دادن پیروزي 
نهایي نیروهاي آمریکایي سعي در 
زنده نگاه داشتن امید در آن کشور 
رو به فروپاشی دارند، راهکار و راه 
حــل نیز نشــان مي دهند، یعني 
به ســردمداران و دست اندرکاران 
امــور در آمریــکا تأکید مي کنند 
و  نظامي گــري  از  را  پــا  کــه 
اشــغالگري در عالــم واقعي فراتر 
 نهند و جنــگ را به دنیاي رؤیاها

 بکشانند.

جنگ نرم  و هالیوود

sobhesadegh@iran.ir
ssweekly.ir

ssweekly:کانال پیام رسان سروش@

یادداشت

 رد پاهایش در همه شهر...
موقــع خداحافظی دســتش رو به 

سمتم گرفت
دست داد و گفت: »ایام به کام«

چه ابراز محبت زیبایی!
اما؛ ایام به کام چگونه محقق می شود؟

با رسیدن به قاف آرزوها؟
یا سر کردن با دلخوشی ها؟

با یک زندگی رو به راه، عافیت، رفاه؟
یا مکنت و دولت و جاه؟

با یک آسمان پرنده؟
یا گل و چمن و بلبل و پیچک های 

رونده؟
با سپیده صبح یا ستاره شب؟
با عطر پونه های کنار جویبار؟

یا تیِر کماِن ابروی یار؟
با لیالیی دشت؟
یا مجنونی بید؟

با دامن گلدار َدَمن؟
یا بوی اقاقی و نسترن؟

با رؤیاهای سبز؟
یا خاطرات سبزتر؟

نه...! ایام به کام یعنی ایام با او...
بودن دستانش... برق نگاهش...

و رد پاهایش در همه این شهر...
موالی مه جبینم!

بیا که روزگارم فقط با تو شیرین است.

حسنختام

صادقانهصبحانه
تلخند

 عزت دهنده مؤمنان
امام حسن مجتبی)ع( فرمودند: من 
خوارکننده مؤمنان نیستم، بلکه عّزت دهنده 
آنان هســتم؛ زیرا هنگامی که دیدم شما 
)شــیعیان( را توان برابری و ایستادگی با 
آنان )ســپاهیان شام( نیست، امر حکومت 
را واگذاردم تا من و شــما )علی رغم میل 
آنان( باقی بمانیم. همان طور که خضر نبی، 
کشــتی  را عیب دار می کند تا برای مالکان 
و سرنشــینانش باقی بماند )و از دستبرد 
غارت گران و ظالمان محفوظ بماند(. داستان 
من و شما این چنین است، تا بتوانیم میان 

دشمنان و مخالفان باقی بمانیم.
»میزان الحکمه، حدیث۱۰۵۱«

انتقاد از سانسور چهره واقعی 
زنان ایرانی

نماینده مجلس فرانسه گفت تصویری 
که در فیلم های ایرانی از زنان این کشــور 
در جشــنواره های خارجــی نمایش داده 
 می شــود، با آنچه من از زنان ایرانی دیدم

 فاصله دارد.
»فردریک دوما« عضو هیئت پارلمانی 
فرانســه در دیــدار با مدیرعامــل فارابی 
تصریح کــرد: »بــه عنوان یــک زن، به 
نظرم فیلم هایی کــه از ایران در جوامع و 
محدودکننده کمی  می بینیم   جشنواره ها 

 است. 
برای مثال واقعیــت جامعه زنان در 
ایران هنگامی که با آن در کشــور مواجه 
می شویم پیشــروتر از چیزی است که در 
برخــی فیلم ها دیده ایم و این واقعیت باید 
در چارچوب ســینما به جامعه جهانی هم 

منتقل شود.

برگزیدگان
 40 سال سینمای مقاومت

در پانزدهمیــن جشــنواره بین المللی 
فیلم مقاومت، برگزیدگان 40 سال سینمای 

مقاومت معرفی شدند.
در مراســم افتتاحیه این جشــنواره، 
برترین های 40 سال سینمای مقاومت به این 
شــرح معرفی شدند؛ در بخش بهترین فیلم: 
»آژانس شیشــه ای«، »اخراجی ها« و »شیار 
14۳«، در بخش بهترین کارگردان: ابراهیم 
حاتمی کیا، مسعود ده نمکی و زنده یاد رسول 
مالقلی پور و در بخش بهترین فیلمنامه نویس: 
نرگس آبیار، ابراهیم حاتمی کیا و محمدحسین 
مهدویان، در بخش بازیگری: پرویز پرستویی، 
هادی حجازی فر و مریال زارعی. داوران بخش 
»جلوه گاه نور« نیز به مســعود موگویی برای 
بازخوانی بخش مهمــی از تاریخ انقالب در 
فیلم »نیمه شــب 24 آوریل« دیپلم افتخار 

تقدیم کردند.

انتشار کتاب زندگی 
محمد میرکیانی در ترکیه

کتاب بررســی زندگی و آثار اســتاد 
محمد میرکیانی نویسنده انقالبی، به زبان 

ترکی استانبولی، در ترکیه منتشر شد.
که  نویســنده ای  میرکیانی؛  »محمد 
خــود را وقف کــودکان و نوجوانان کرد« 
عنوان اثری اســت که خانــم دکتر »برنا 
کاراگاز اوغلو« استاد زبان و ادبیات فارسی 
 در دانشگاه آغلی ترکیه، به نگارش درآورده

 است.
گفتنی اســت، تاکنون ۸0 کتاب که 
دربرگیرنــده ۷۵4 قصــه کوتــاه و بلند و 
فیلمنامه اســت، به قلــم محمد میرکیانی 

منتشر شده است.
ایــن نویســنده، ســا ل ها ســردبیر 
برنامه پرشــنونده »قصه ظهــر جمعه« با 
 صــدا و اجــرای محمدرضا سرشــار بوده

 است.

کناره گیری افخمی
 از اجرای »هفت«

بهروز افخمی از اجرای برنامه »هفت« 
انصراف داد!

افخمــی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
فــارس دربــاره اینکه از چــه زمانی تولید 
 برنامــه هفــت را آغــاز خواهــد کــرد،
 گفت: »واقعیت این اســت که از ســوی 
تلویزیــون به من اعالم شــد کــه حضور 
 همزمان من در دو برنامه میســر نیســت
ترجیــح  مــن  دلیــل  همیــن  بــه  و   
ا ر هفــت  مــه  نا بر ی  ا جــر ا دم  ا  د

 کنار بگذارم.«
وی افــزود: »عالقه خــودم به برنامه 
شــبکه پنج بیشتر اســت. این برنامه یک 
برنامه ســینمایی با فضایی کاماًل متفاوت 
درخصوص ســینمای بین الملــل و هنر و 
 فرهنگ است و به زودی وارد مرحله تولید 

خواهد شد.«

سریال »سلمان فارسی« در فرایند تولید 
مراحل اجرایی تولید سریال »سلمان فارسی« با حضور رئیس  سازمان صداوسیما و داود 
میرباقری، آغاز شد. داوود میرباقری، کارگردان سریال »سلمان فارسی« در سخنانی با اشاره به 
پژوهش های عمیق و دقیق در زمینه نوشتن سناریو و همچنین جغرافیای تولید سریال، گفت: 
»این سریال حدود ۸00 بازیگر اصلی و فرعی دارد و به دلیل ملی بودن این پروژه، از ظرفیت 
همه بازیگران استان های کشور، استفاده خواهیم کرد.« سیدمحسن شاه ابراهیمی، طراح صحنه 
این پروژه نیز در این نشست، از طراحی های هنری و گستره جغرافیایی پروژه خبر داد و گفت: 
»سه بخش مهم ایران دوره ساسانی که باید از صفر تا صد ساخته شوند و مشتمل بر دو شهر 
جی و تیسفون هستند. بخش دوم، بیزانس قرون ۶ و ۷ میالدی است که برای تصویربرداری 
آنها، باید از ظرفیت کشورهای همسایه یا کشورهای مراکش و تونس استفاده کرد. بخش سوم 
مربوط به حجاز است که خوشبختانه در این زمینه کارهای زیادی شده است و تغییراتی در 

لوکیشن فیلم »محمدرسول اهلل)ص(« در شهرک نور اعمال خواهیم کرد.«

 بهترین کتاب های دفاع مقدس با انتخاب مردم
در پویش مردمی انتخاب بهترین های دفاع مقدس، برترین کتاب ها و نویسندگان به انتخاب 
مردم معرفی شدند. در این پویش، کتاب های »دختر شینا«، »آن بیست وسه نفر«، »گلستان یازدهم«، 
»بابانظر«، »پایی که جا ماند«، »کوچه نقاش ها«، »همپای صاعقه«، »شــطرنج با ماشین قیامت«، 
»خداحافظ ســاالر«، »عصرهای کریسکان«، »نورالدین پسر ایران«، »همه سیزده سالگی ام«، »در 
کمین گل سرخ« و »وقتی مهتاب گم شد« برترین ها در بخش بهترین کتاب بودند. همچنین حمید 
حسام، احمد یوسف زاده، سیدقاسم یاحسینی، حبیب احمدزاده و گلعلی بابایی در فهرست بهترین 
نویسندگان مرد این پویش قرار داشتند. در بخش بهترین نویسنده زن نیز؛ گلستان جعفریان، بهناز 
ضرابی زاده، معصومه ســپهری، مهناز فتاحی و راحله صبوری در فهرست بهترین نویسندگان زن 
این پویش قرار داشــتند. در این پویش 14۸0 نفر شــرکت کردند که بر این اساس، کتاب »دختر 
شینا« با 2۸۵ رأی بهترین اثر و حمید حسام با ۵40 رأی و بهناز ضرابی زاده با ۷0۶ رأی بهترین 

نویسندگان از دید مخاطبان انتخاب شدند.

اخبارفرهنگی

حرفتوحرف

مسکن خواه
مسکن خواهی یکی از شغل های پر مخاطب این روزهاست. مسکن خواه ممکن 
است جوانی دم  بخت باشد یا دانشجویی که خوابگاه گیرش نیامده یا مستأجری که 
به ســبب افزایش عجیب نرخ کرایه از تمدید قرارداد قبلی به شدت عاجز و درمانده 
است. مسکن خواهی عمدتاً یک شغل فصلی است که از اواخر خرداد با جمله »با این 
قیمت خالی باشه به صرفه تره« آغاز شده و در نهایت اواخر شهریور ماه با »خب امسال 

هم یه خاکی تو سرمون کردیم« تمام می شود.
یک مسکن خواه کار خود را از مناطق شهرداری یک رقمی شروع می کند و بنگاه 
به بنگاه به مسکن خواهی می پردازد و عمدتاً پذیرای جمالتی، نظیر »حاجی گرفتی 
ما رو«، »اگه دو برابرش کنی شــاید بشــه یه کاری برات کرد«، »با این پول که قبرم 
بهت اجاره نمیدن« و... از بنگاه داران محترم می شــود و همینطور با امید زنده است 
و بــا تدبیر، منطقه به منطقه پایین می آید که در نهایت در یکی از مناطق دو رقمی 
مایل به سه رقمی ـ و حتی مناطقی با اسامی منتهی به آباد ـ موفق به ادای مسئولیت 

اجتماعی خود شده، به مدت هشت ماه از وضعیت مسکن خواهی خارج می شود.
البته بعضی این شغل را به منزله شغل دائمی انتخاب کرده اند. اینها عمدتاً امید 
به خرید خانه یا تکمیل واحدهای مسکن مهرشان در دولت دارند یا واحدی پیش خرید 
کرده اند تا طرف بســازد و دو ســاله تحویل دهد؛ اما هنوز تیرآهن هایش سر ز خاک 
بیرون نکشیده که طرف گرانی مصالح را بهانه کرده، پول خون پدربزرگ فقیدش را 

برای ادامه پروژه طلب می کند.
متقاضیان این شغل جوانانی هستند که منتظرند بزرگ ترها برای شان آستین باال 
بزنند و هر چه سریع تر به مسکن خواه تبدیل شوند. یا افرادی که منتظرند دولت باالخره 
یا ثبت نام مسکن مهر را آغاز کند یا مسکن اجتماعی یا چه می دونم آلونکی چیزی!

مسکن خواهان برای جامعه بسیار مفیدند؛ زیرا سایر اقشار جامعه می توانند آنها را 
با زوایای مختلف در فرق زن و بچه شان بکوبند و سبب شوند آنها ـ یعنی زن و بچه ها ـ 

قدر عافیت دانسته و با کمبودها و نبودهای زندگی کاًل بسازند...
امین شفیعی

 آرش فهیم/ یادداشــت رهبر 
معظم انقالب اســالمی درباره »جنگ 
نرم« که در پی نشســت بــا گروهی از 
مدیران و هنرمندان تلویزیون در تاریخ 
24 آبان 1۳۹۷ رونمایی شد، اولین گفتار 
ایشان درباره این موضوع نبود، اما از چند 

منظر، قابل تأمل به نظر می رسد. 
اول اینکه، مناســبت نگارش این 
یادداشــت، دیدار فعاالن ســیما است؛ 
یعنی رهبر معظم انقالب، نه در دیدار با 
شاعران و دانشگاهیان و سیاستمدارها، 
بلکه دقیقــاً در محفلی که حاضران در 
آن به دست اندرکاران تلویزیون محدود 
و منحصر شده، بر شاخصه هایی درباره 
جنگ نرم تأکید کرده اند. این به معنای 
آن است که حتی مقدم تر از کلیت رسانه 
ملی، این سیماســت که مســئولیت و 
جایگاه اول و اولی تر را در مبارزه فرهنگی 

برعهده دارد. 
نکته دوم این است که شاخصه های 
مطرح شده پیرامون جنگ نرم از سوی 
رهبــری، خطــاب به گــروه خاصی از 
اهالی تلویزیون بیان شــده است. وقتی 
اســامی حاضــران در این نشســت را 
بررســی می کنیم، به جز دو سه نفر از 
مدیران، دیگر افراد از دســت اندرکاران 
تولید ســریال ها هســتند. این افراد در 
سال های اخیر در نقش بازیگر، کارگردان، 
فیلم نامه نویس و تهیه کننده، در ساخت 
بسیاری از مجموعه های نمایشی سیما 
فعالیت کرده اند؛ یعنی دقیقاً کســانی 
مخاطب بیانات عالی ترین مقام کشــور 
درباره جنــگ نرم قــرار گرفته اند که 
متولیــان و عامالن ایجــاد »نمایش« 
و »ســرگرمی« برای عمــوم مردم به 
حساب می آیند. بنابراین، دیگر بر همه 
مسلم شده است که »سرگرمی« دیگر 
فقط ســرگرمی نیســت؛ بلکه ابزاری 
راهبردی محســوب می شود. همچنان 
که رهبر معظم انقالب در این یادداشت، 

محورهای هدف در خلق ســریال های 
تلویزیــون را برشــمرده اند: فرهنگ و 
هویت کشورمان، خانواده ایرانی، شهدا، 
دفــاع مقدس، انقالب، ســبک زندگی 
اسالمی، انگیزه های ایمانی ملت و مظاهر 
آن، ایستادگی  در برابر ابرجنایتکاران و 
مفسدان عالم، راه پیمایی اربعین، عظمت، 
استقالل، شجاعت و ظرفیت های علمی 

و عملی.
اما اتفــاق تأمل برانگیز دیگر این 
اســت که طرح این مســائل در میان 
مدیران و ســازندگان سریال های سیما 
گویــای نارضایتی کامل رهبــر فرزانه 
انقالب از عملکرد این عرصه است؛ چرا 
که اگــر این گونه نبود، لزومی هم برای 
تأکید چندباره مســئولیت تلویزیون در 
برابر شبیخون فرهنگی به وجود نمی آمد.

سریال هایی که ساخته نشدند
شــاخصه های مــورد تأکید رهبر 
فرزانه انقالب اســالمی در یادداشــت 
مذکور، از خألهــای عرصه تولید فیلم 
و سریال است. این کمبودها در سینما 
پررنگ تر به نظر می رسد؛ ولی تلویزیون 
جایگاهی مهم تر و تأثیرگذارتر از سینما 

و دیگر رسانه ها و دستگاه های فرهنگی 
کشور دارد.

فقط کافی اســت مجموعه های 
نمایشی پخش شده از سیما طی یک 
ســال اخیر را مرور کنیــم. به ندرت 
می توان به ســریالی برخــورد که در 
آن تصویری روشــن و مؤثر از خانواده 
تراز ترسیم شده باشد. در سریال های 
به نمایــش درآمده طــی این مقطع 
زمانی، عموماً شاهد فروپاشی خانواده 
و تضاد بین همســران با یکدیگر یا با 
فرزندان شان بوده ایم. نمایش کمرنگ 
ســبک زندگی اسالمی و ایرانی هم از 
دیگر نقاط ضعفی اســت که در بیشتر 
ســریال های ســیما وجود دارد. البته 
داســتان برخی از سریال ها در فضایی 
سنتی و ایرانی شکل می گیرد؛ اما این 
موضوع وقتی تأثیــر مثبت می گذارد 
که زندگی در چنیــن فضایی، توأم با 
شکوفایی و رستگاری باشد. کم توجهی 
به قهرمانان ملی و موفقیت های علمی 
و ورزشــی نیز از دیگر انتقاداتی است 
که می توان به ســریال های سیما ابراز 
کرد. این در حالی است که در سینما 

و تلویزیون غرب به طور مستمر درباره 
این گونــه موضوعــات و پیروزی های 
متعدد نظامی، علمی و ورزشی، فیلم و 
سریال تولید می شود. یکی از حوادث 
بزرگ که مردم ایران نیز نقش پررنگی 
در خلق آن دارنــد، راه پیمایی عظیم 
اربعین اســت که متأسفانه تا به حال 
هیچ ســریالی درباره این موضوع مهم 
ساخته نشده اســت! مدافعان حرم و 
جریان مقاومت در برابر تکفیری ها که 
باز هم فرزندان ایران از طالیه داران این 
جریان موفق منطقه ای هستند، از دیگر 
سوژه های درخشانی است که توجه به 
آن در ســریال های تلویزیون »تقریباً 
هیچ« است. به جز نگاهی کوتاه و گذرا 
به این مســئله در فصل پنجم سریال 
»پایتخت« کار قابل توجه دیگری در 

این زمینه صورت نگرفته است.

چند نکته دیگر
تأکید بــر به میدان آمدن هنر در 
رویارویی با دشمنان و همسان دانستن 
هنرمندان با مدافعــان نظامی، گویای 
آن اســت که برخالف دولت و بسیاری 

از مســئوالن و جریان های سیاسی که 
فرهنــگ و هنــر را در اولویــت چندم 
قــرار می دهند و نگاهی صرفــاً ابزاری 
و سیاســت زده به این عرصه دارند؛ اما 
رهبــری نظام، هنــر و هنرمندان را در 
صدر نشانده اند و جایگاهی همچون قوای 
دفاعی و امنیتی کشــور که همواره در 
اولویت مسائل هستند، برای این بخش 

از جامعه قائل شده اند.
این یادداشت همچنین اشاره دارد 
به اینکه آنچه جنگ نرم دشــمن تلقی 
می شود، صرفاً به هجوم از خارج از کشور 
محدود نیست. متأسفانه، بخشی از جنگ 
نرم، به طور خواسته یا نادانسته از داخل 
کشور اتفاق می افتد. یعنی عده ای آگاهانه 
و بخشــی نیز از ســر نادانی، در جهت 
می کنند.  فعالیت  فرهنگی  شــبیخون 
می توان تولید آثار، فیلم ها و سریال های 
خنثی، بی خاصیت و مبتذل را نیز بخشی 
از جنگ نرم تلقی کرد؛ چون موجب هدر 
رفتن هزینه و بودجه بیت المال و وقت 
مخاطب و همچنین تنزل ذائقه و سطح 
فرهنگ مردم می شــود و این مســئله 
در درازمدت زمینه ســاز تسلط فکری و 

فرهنگی دشمن خواهد شد.
اما نکته مهم دیگر، اهمیت کیفیت 
خوب و ســاختار قوی آثار است. آنچه 
از ســوی رهبر معظم انقالب مبنی بر 
»پرداخت درست و هنرمندانه«  مرقوم 
شده است، تأکیدی بر کار تمیز و زیبا و 
مخاطب پسند است. اینکه فیلم یا سریالی 
ساخته شود و فقط موضوع خوبی داشته 
باشد، کافی نیســت؛ بلکه حرف خوب 
باید با زبانی متناسب و خوش ساخت به 
مخاطب عرضه شود. این کار هم اتفاق 
نخواهد افتاد مگر با تقویت سطح سواد 
هنری و تکنیکــی هنرمندان متعهد و 
انقالبــی و همچنین نظــارت و هدایت 
کیفی آثار، از سوی متخصصان و صاحبان 

فن و نظر در این عرصه.

تأملی بر یادداشت رهبر معظم انقالب پس از دیدار با جمعی از برنامه سازان صداوسیما

سریال هایی که وسط جنگ ساخته نشدند! رستاخیز اربعین ـ ۵)بخش پایانی(
 فرهنگ اربعین حالل مشکالت

 قاسم حبیب زاده/ با پایان ایام اربعین موکب های حسینی هم جمع شدند تا 
در محرم و اربعینی دیگر برپا شــوند و از زائران کوی دوست میزبانی کنند. صبح صادق 
اما موکب را تا این شــماره ادامه داد و حاال در بخش پایانی سلســله مباحث این ستون، 

به شاخصه ها و دستاوردهای حماسه اربعین حسینی  به صورت مختصر اشاره می شود؛
۱ـ از خودگذشتگی: جمعیت انبوه شرکت کننده در مراسم اربعین به طور طبیعی 
مشــکالتی به همراه دارد و این مشکالت می توانند سرمنشأ اختالف بین افراد و احتماالً 
برخورد آنها با یکدیگر شود؛ اما نه تنها از این مشکالت دیده نمی شد؛ بلکه در موارد نادر 

هم به روبوسی و طلب حاللیت ختم می شد.
۲ـ مقاومت: راه طوالنی اســت و ســختی های خــود را دارد؛ اما با اینکه خودرو 
برای ادامه مســیر راه پیمایــان وجود دارد، خیلی ها ترجیــح می دادند مقاومت کنند و 
سختی پیاده روی را به عشق امام حسین)ع( تحمل کنند؛ مگر افرادی که کودک یا فرد 

سالخورده ای به همراه داشتند.
۳ـ ســخاوت: موکب داران عراقی را باید نماد این سخاوت دانست که با ایمان به 

وعده خداوند هر آنچه داشتند خالصانه برای زوار عرضه کردند.
۴ـ صبوری: طول مسیر و مشکالت آن و دوری از هیاهوی زندگی شهری صبر و 
متانت خاصی به زائران می بخشید. اضطراب و شتاب زدگی در آنجا جایی نداشت، مگر به 

ندرت، آن هم به دلیل جا ماندن افراد خانواده از هم.
۵ـ معرفت: تفکر در قیام عاشورا و مصائب اهل بیت)ع( و ظلمی که بر آنها رفته 
است و وظیفه ای که ما بر دوش داریم و غور در حاالت و رفتار شخصی خود از ویژگی های 

راه پیمایی پر بهجت اربعین است.
6ـ والیت محوری: در راه پیمایی اربعین همه به یک سمت و سو روانند، همه یک 
سخن می گویند، مقصد همه یکی است و همه دلداده یک منبع هستند و آن »والیت« است.

7ـ ساده زیســتی: در موکب یا زیر سقف آســمان فرقی نمی کند. می خوابیم، 
بــه پتوی نو یــا مندرس قانعیم و با کمی غذا ســیر می شــویم. بدون آنکه از کســی 
شــاکی باشــیم یا به کســی اعتراض کنیم، تو گویــی همه در مدینه فاضله زیســت 
می کنیــم و کســی را زیاده خواهی نیســت، کســی فخــری بر دیگری نمی فروشــد 
 و البتــه آنهــا کــه ســبک بارترند، ســبک بال ترند و تندتــر از بقیه به ســوی »موال«

 پر می کشند.
زائــران باید این ویژگی ها و دیگــر خصلت های خوب را در خود حفظ کنند و آنها 
را در جامعه نشــر دهند که حالل مشــکالت ما حاکمیت همین ویژگی ها میان مردم و 

مسئوالن است.
به امید دیدار در اربعین 1441 در مسیر عشق...

موکب

 کلید زندگی
هیچ کــس قفلی را بــدون کلید 

نمی سازد
اگر قفلی در زندگی ات می بینی

شک نکن آن قفل کلیدی هم دارد
کلید قفل های زندگی

تالش، تــوکل، امید، صبر، آرامش 
و دعا است

خداوند اگــر به زندگــی ات قفل 
می زند،

می خواهد تالش بنده اش را ببیند
می خواهــد در دعــای بنــده اش، 

صدایش را بشنود
پس به دنبال کلید زندگی باش

کشکیات
 باِلک، ریموو!
در غزه گمان کنم که اعجاز شده

آن در که تو بسته بودی اش باز شده
از گنبد آهنین نیاید کاری
آهنگ فروپاشَیت آغاز شده

***
با آن همه کر و فر هالکت کردند

در داخل مستراح خاکت کردند
گفتند برو ِز ارض اشغالی ما

آنقدر نرفتی که »بالَکت« کردند
***

ای گنده بکی که نخود هر آشی
هم احمقی و کودنی و هم ناشی
تا گنبد آهنین تان سوراخ است
باید بروی به فکر پوشک باشی

***
با اینکه خودت التی و از اوباشی

جوری زده انَدت که نخواهی پا شی
اوضاع بدی شده »نتانی یاهو«

باید که به فکر قبر کندن باشی
سیدمحمد صفایی نویسی


