
با توجه به پاره ای از مشــکالت در کشــور و عمدتاً به دلیل مشکالت اقتصادی 
در سال های اخیر، کارآمدی جمهوری اسالمی به یک پرسش و سؤال قابل توجه در 
جامعه تبدیل شــده است. دشمنان انقالب اسالمی با همه توان خود، در حال القای 
شبهه ناکارآمدی نظام اسالمی و تضعیف جریان انقالبی بوده و تضعیف روحیه انقالبی 

و ارزش گرایی در جامعه را دنبال می کنند.
جریان ضد انقالب به همراه رســانه های جبهه اســتکبار، با استفاده از شرایط 
پدید آمده ناشی از مشکالت اقتصادی، با هزاران دروغ در فضای مجازی، شبکه های 
ماهواره ای و نشریات خود، چنین القا می کنند که مردم در دوره پهلوی در ناز و رفاه 
و آسایش بودند. بنابراین پاسخ به پرسش مذکور، یک ضرورت و امری در حد واجب 
است. برای مشخص شــدن کارآمدی جمهوری اسالمی یا ناکارآمد بودن آن نسبت 
به دوره پیش از انقالب اســالمی، باید دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی را به 
درستی و دقیق تبیین کرد. اگر حفظ جمهوری اسالمی از دیدگاه امام)ره( از اوجب 
واجبات اســت، بر همین مبنا تبیین دستاوردهای این نظام به منزله مقدمه یک امر 
واجب، از حکم وجوب برخوردار اســت. اگر دشمنان و جریان ضد انقالب توانسته اند 
بر روی ذهن بخشــی از مردم تأثیر گذاشــته و آنان را نسبت به انقالب و نظام بدبین 

کنند، دالیلی دارد که مهم ترین آن عبارت است از:
۱ـ جریان انقالبی و مسئوالن نظام در چهل سال گذشته، نتوانسته اند دستاوردهای 

انقالب و نظام را به درستی برای مردم و به ویژه نسل جوان تبیین کنند؛
۲ـ جریان های سیاســی در سال های اخیر، در رقابت های ناسالم، یکدیگر و در 
نهایت نظام را تخریب کرده و با زیر سؤال بردن دولت های گذشته، مردم را نسبت به 

نظام و انقالب بدبین و بی اعتماد کرده اند؛
۳ـ ویژگی های روان شــناختی جامعه ایرانی که بر اساس آن نقاط منفی بیشتر 

به چشم می آید؛
۴ـ ضعف نظام در مبارزه با مفاسد و برقراری عدالت مطلوب در همه زمینه ها؛

۵ـ سیاه نمایی ها و دروغ پراکنی های دشمن؛
۶ـ جوان بودن جامعه و فاصله گرفتن چهل ساله از مبدأ انقالب؛

۷ـ فراموشی تاریخی که گریبان بخشی از مردم را می گیرد؛
۸ـ باال رفتن انتظارات و توقعات مردم از یک سو، تحریم ها و فشارهای اقتصادی 

دشمن از سوی دیگر؛
۹ـ زندگی اشرافی برخی از مسئوالن؛

۱۰ـ تبلیغات فراوان دشمن و جریان ضد انقالب و به ویژه سلطنت طلب ها برای 
تطهیر رژیم پهلوی.

در میان دالیل باال، سهم ناآشنایی با دستاوردهای انقالب و نظام باال است. بنابراین، 
باید در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، نهضت روشنگری و تبیین دستاوردهای 

انقالب، در اولویت مسئوالن کشور و جریان انقالبی قرار گیرد.
برای تبیین درســت دستاوردهای جمهوری اسالمی، باید چند نکته را مد نظر 

قرار داد و تبیین کرد؛
الف ـ رژیم پهلوی چه ویژگی ها و چه رویکردهایی داشت؟

ب ـ وضعیت ایران پیش از انقالب از نظر سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، 
فناوری و دفاعی چگونه بود؟

ج ـ چرا در ایران انقالب پدید آمد؟
د ـ جمهوری اسالمی چه ویژگی ها و رویکردهایی دارد؟

ه ـ اگر در ایران انقالب نشده بود، اکنون ایرانی ها در چه شرایطی بودند؟
و ـ با انقالب و پدیدآیی نظام جمهوری اسالمی، چه تغییرات و تحوالت اساسی در 
کشور پدید آمده است. به عبارت دیگر، ایران در چهل سالگی انقالب، چه تفاوت هایی 

با ایران پیش از انقالب دارد؟
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وحدت یکی از اصلی ترین نیازهای حکومت اسالمی است، حال چه این 
وحدت در بین مذاهب اسالمی باشد و چه در میان اقشار و نخبگان و دیگر 
افراد جامعه. در حوزه اندیشمندان و اهل دانش نیز وحدت به نوع خود یکی 
از لوازم ضروری بقای جامعه است؛ چرا که اندیشه و دانش در جامعه اسالمی 

نمی تواند راهی جدا از ماهیت و جوهره اصلی جامعه دینی داشته باشد. 
۲7 آذر سالروز عروج روحانی و عالم وارسته شهید آیت اهلل مفتح به 
حق روز وحدت حوزه و دانشــگاه نام گرفت. آیت اهلل مفتح از پیشگامان 
اندیشــه وحدت حوزه و دانشگاه بود و یکی از یادگارهای امام راحل)ره( 
نامگذاری روز شهادت شهید مفتح به روز وحدت حوزه و دانشگاه است. در 
واقع، وحدت حوزه و دانشگاه از راهبردهای مهم فکری و رفتاری حضرت 
امام)ره( برای اعتال و پیشرفت ایران بود که از همان روزهای آغاز نهضت 
اســالمی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی آن را مطرح می کردند. بر این 
اســاس ایشان درباره ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه در پیام خود برای 
تشکیل بسیج دانشجویان و طالب می فرمایند: »امروز یکی از ضروری ترین 
تشکل ها، بســیج دانشجو و طلبه است. طالب علوم دینی و دانشجویان 
دانشــگاه ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقالب و اسالم دفاع 
کنند. فرزندان بســیجی ام در این دو مرکز پاسدار اصول تغییرناپذیر نه 

شرقی و نه غربی باشند.«
همچنین رهبر معظم انقالب اسالمی در ضرورت این مهم می فرمایند: 
»وحدت حوزه و دانشــگاه یعنی وحدت در اهداف کلی، وحدت در کامل 
ساختن این ملت و این کشور و حرکت با یکدیگر و عبور در دو خط موازی، 
بدون اصطکاک با هم؛ یعنی هر دو، کار خودشان را بکنند؛ اما برای یک هدف 

و آن هدف، ساختن و کامل کردن ملت و کشور ایران است.«
با این اوصاف باید متذکر شد که نامگذاری یک روز به این عنوان تنها 
نمادی برای این حرکت است و نباید ندای وحدت حوزه و دانشگاه تنها به 
همین روز ختم شود؛ بلکه در عرصه عمل هم این امر در تمام مدت سال 
پیگیری شود. این وحدت یک حرکت، پیوند و نهضت فرهنگی برای رشد 
همه جانبه کشور است که باید مورد توجه بیش از پیش قرار بگیرد. در این 
میان آنچه ســبب پیوند این دو طبقه فرهیخته جامعه می شود، تعهداتی 

است که نسبت به رشد جامعه باید داشته باشند. 
 در این راستا به نظر می آید حرکت علمی برای رضای خدا و تولید علم 
مبتنی بر اخالق اسالمی و آموزه های دینی مهم ترین هدف و دستاوردی 
اســت که در پی این وحدت باید حاصل شود و این امر می تواند موجب 
هدایت علم و تخصص به ســمت مبانی دینی و گره خوردن تخصص ها به 
اصول دین و اســالم باشــد. در واقع وحدت، تلفیق و یکی شدن شکلی 
حوزه و دانشگاه نیست، بلکه حوزه و دانشگاه باید در هدف وحدت داشته 

باشند، نه در شیوه ها. 
از سویی یکی از مهم ترین محصوالت این وحدت در پی رشد و تعالی 
علمی و فرهنگی، تربیت استادان مجرب و متعهد است که می تواند جمهوری 
اسالمی ایران را برای رسیدن به اهداف واالی خود کمک کند. وحدت حوزه و 
دانشگاه تنها به مفهوم دینی شدن دانشگاه و حضور حوزه در دیگر دانش ها 
نیست؛ بلکه فرایندی است که محصول و خروجی آن باید تولید علم و دانش 
متناسب با جامعه دینی باشد. البته این وحدت باید به تمام معنا و در تمام 
سطوح این دو قشر برقرار شود و استادان حوزه و دانشگاه، از یک سو در 
موضوع نقد و نظریه پردازی برای نیازهای های گوناگون جامعه اسالمی در 
کنار هم عمل کنند و از سوی دیگر طلبه و دانشجو در کنار مطالبه گری و 
نقد وضعیت موجود حرکت خود را برای ساختن فردای بهتر سامان دهند. 
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بیماری های قلبی و عروقی هر روز جان 300 نفر را در کشور می گیرد

هوای قلب مان را 
داشته باشیم
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دکتر توالیی، رئیس مرکز ژنتیک انسانی نور در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

هنوز سه تا چهار هزار شهید 
دفاع مقدس مفقود هستند

  نمونه گیری و شناسایی عمده شهدایی که در جزایر، 
حاشیه اروند یا مناطق باتالقی به ویژه شهدای غواص تفحص 
شــدند را می توان از سخت ترین کارهای این مرکز دانست. 
شهدایی که در مناطق »ابوفلوس«، »ابوالخصیب«،  جزیره 
بوارین وجزیره مجنون کشف شــدند، از جمله نمونه های 

سخت محسوب می شوند

گزارش صبح صادق از روند گفت وگوهای صلح یمن؛ دستاوردها و چالش ها

آتش بس شکننده

رونمایــی  آییــن 
از طرح های پژوهشــی 
پژوهشگاه علوم اسالمی 
امام صادق)ع( با تأکید بر 
کاربردی شدن پژوهش ها 
به  آنها  بودن  پاسخگو  و 
نیروهای  امروز  نیازهای 
مسلح و سپاه برگزار شد. 
خبرنگار  گــزارش  به 
صبح صادق، در این مراسم 
که در سالن اجتماعات مرکز 

فرهنگی ـ رســانه ای صبا برگزار شد، 
ســردار یداهلل جوانی معاون سیاسی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه، سردار 
حســین محبی معــاون فرهنگی و 
تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 
سردار ســیدمجید هاشمی دانا معاون 
روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس و ســردار محمدعلی آسوی 
نماینده ولی فقیه در  مشاور فرهنگی 
ســپاه و مسئول کانون پاسداران اهل 
قلم و جمعی از محققان، پژوهشگران 
و أصحاب اندیشه و قلم حضور داشتند. 

پژوهش
 برای اعمال نه بایگانی

سردار دکتر »یداهلل جوانی« در 
این مراســم درباره ضرورت کار های 
امام  پژوهشــی گفت: »پژوهشــگاه 
صادق)ع( متولی کارهای پژوهشــی 
اســت و نیاز اســت پیــش از اینکه 
طرح های پژوهشــی به این مجموعه 
ســفارش داده شود، در مجموعه های 
مربوطه مســائل را بادقت نظر بسیار 
باال احصا کرده و سپس به پژوهشگاه 
ارجا دهند تا این مجموعه هم با توجه 
به این موضوعات کارهای میدانی در 
ایــن حوزه انجام دهــد و محصوالت 
پژوهشی و خروجی پژوهش ها تحلیل 
درســت از صحنه باشــد و برای پیدا 

کردن بهترین راهکار رفع مشکالت و 
یا بهبودبخشی استفاده شود؛ به عبارت 
دیگر پژوهش هــا نباید صرفاً برای پر 
کردن طبقات کتابخانه ها انجام شود.«

وی افزود: »البته در مسئله یابی 
نباید از آسیب شناســی ها هم غفلت 
کرد؛ این هم موضوعی اســت که به 
جرئت نیاز دارد؛ نباید از طرح خیلی 
مسائل و پژوهش در زمینه آن غفلت 
کرد. بســیاری از مسائل آسیب هایی 
است که دارد به مجموعه وارد می شود 
و باید آسیب شناسی شده و نتایج آن 

در تصمیم گیری ها اعمال شود.«
سردار جوانی ادامه داد: »تجارب 
۴۰ ســاله ما به ویژه در امر پژوهش 
باید به گونه ای باشــد که در انتخاب 
موضوع پژوهش دقت کنیم؛ چون در 
سال های گذشته برخی موضوعات و 
عناوین مورد پژوهش قرار گرفتند که 
نتایج آن اثرات چندانی نداشته است 
و مجموعه ها بدون توجه به نتایج یک 
پژوهش، به دنبال کارهای پژوهشــی 

جدید رفته اند.«
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه 
موضــوع پژوهش بایــد جدی گرفته 
شود، تصریح کرد: »در سال های اخیر 
کار های پژوهشی به گونه ای بوده که 
پژوهشگاه امام صادق)ع( را به سمت 
کار های میدانی سوق داده است؛ البته 
انتظار هم همین گونه است؛ چون اگر 

کار های پژوهشی صرفاً به فعالیت های 
به اصطالح کتابخانه ای متکی باشــد، 

گرهی را باز نمی کند.«
ســردار جوانــی در ادامه گفت: 
»گاهــی خروجی پژوهــش، تحلیل 
درستی از یک صحنه برای ارائه راهکار 
اســت؛ اما ارائه این راهکار با تحلیل 

کتابخانه ای میسر نمی شود.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه در 
معاونت سیاسی سپاه پژوهش هایی را 
انجام دادیم، اما با این حال باید کار های 
پژوهشی بیشتری صورت گیرد، گفت: 
»پژوهش های صورت گرفته در معاونت 
سیاسی در مجموعه هایی از نمایندگی 
ولی فقیه به عنوان پایه ای برای بسیاری 
از تصمیمات قرار گرفته و توانسته است 
منجر به ارائه فراتحلیل و اقدامات ثانویه 

خوبی شود.«

پاسخگویی
 به نیازهای نیروهای مسلح

نگارش،  حمید  حجت االســالم 
سرپرست پژوهشگاه علوم اسالمی امام 
صادق)ع( نیز در ابتدای این مراسم با 
امام صادق)ع(  اینکه پژوهشگاه  بیان 
متعلق به همه نیروهای مسلح است، 
اظهار داشــت: »در این برهه حساس 
که به تعامل بیشــتری بیــن مراکز 
نیروهای مسلح نیاز است، پژوهشگاه 
امــام صــادق)ع( هم بنا بــه وظیفه 
ذاتی خود به دنبــال تعامل جدی با 

دیگر رده های نیروهای مسلح 
برای پاسخگویی به نیازهای 

پژوهشی آنها است.«
وی با بیان اینکه از هر 
گونه مسئله پژوهشی که در 
فرمانده  مطالبات  راســتای 
معظــم کل قــوا و نیازهای 
نیروهای مسلح باشد استقبال 
می کنیم، افزود: »پژوهشگاه 
در سطح نیروهای مسلح بنا 
به استعاره نماینده ولی فقیه 
در ســپاه نقش امامت را دارد و واقعاً 
هم بسیاری از تولیدات این مجموعه 
می تواند به عنــوان آبروی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه و نشان دهنده اهمیت 

آن باشد.«
حجت االســالم نگارش با اشاره 
به اینکه پژوهــش باید جدی گرفته 
شــود، افزود: »بــرای پژوهش ها باید 
وقت گذاشت، هزینه کرد، از کارهای 
جزیره ای پرهیز داشت و به جای انجام 
کارهای تقلیدی که عمدتاً هم تقلید 
از تفکرات و مکاتب غربی است، اقدام 

به تولید و اجتهاد برای تحول کرد.«
امــام  پژوهشــگاه  سرپرســت 
صادق)ع( در پایــان تأکید کرد: »ما 
این افتخار را داریم که در همکاری و 
تعامل تنگاتنگ با حوزه های گوناگون 
مأموریتی سپاه و نیروهای مسلح برابر 
تدابیر فرمانده معظــم کل قوا انجام 

وظیفه کنیم.«
در این مراسم با حضور مسئوالن 
حاضر از ســه کتاب در حوزه مسائل 

سیاسی رونمایی شد.
در ادامــه نیــز نشســت نقد و 
بررســی کتاب »پایداری و ناپایداری 
گفتمان های سیاسی در ایران« که از 
کتاب های منتشر شده این پژوهشگاه 
اســت، با حضور دکتــر محمدصادق 
کوشــکی و دکتر حسین عبداللهی فر 

برگزار شد.

 در آیین رونمایی از طرح های پژوهشی پژوهشگاه امام صادق)ع( تأکید شد

پاسخگویی به نیازهای نیروهای مسلح مبتنی بر مطالبات فرمانده معظم کل قوا

روایت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(   از کّم و کیف حضور قرارگاه در سازندگی و اقتصاد کشور

اولویت ما حوزه های مغفول مانده 
اقتصادی است

 ما در حال بررسی هستیم که ببینیم در کجای 
نظام در حوزه های گوناگونی که مربوط به تخصص های 
ماست، خأل وجود دارد تا بنا به تدابیر رهبر معظم 
انقالب به ویژه در حوزه های مغفول مانده اقتصادی 
وارد شویم. این خود شاید سبب شود که ما تغییراتی 
در ساختار و سازمان داشته باشیم. این موضوع را به 
صورت علمی بررسی می کنیم. ما پژوهشکده ای را 
فعال و مجموعه گروه های علمی و فنی مان را درگیر 
کردیم تا ببینیم در کدام حوزه ها باید کار انجام شود 
و اگر نیاز شد رویکردها و ساختار را بر اساس نیاز 
تنظیم می کنیم، ولی باید بدانید قرارگاه در هر کاری 
که وارد شود، جدی است و با عزم جهادی کار می کند

 حضــور نیروهای مســلح در فعالیت های 
اقتصادی و عمرانی فقط در ایران نیست. در سراسر 
جهان ما شاهد هستیم که نیروهای مسلح نقش مهم 
و اثرگذاری در اقتصاد ایفا می کنند، از جمله آمریکا، 
چین و روسیه که در حوزه نظامی بسیار پیشرفته اند 
و نیروهای نظامی آنها بخشی از فعالیت های اقتصادی 
را هم برعهده دارند. منتها آنچه ما را از آنها متمایز 
کرده این است که ما تمام توان سپاه را در بخش های 
مهندسی در خدمت مردم آوردیم و دقیقاً شناسایی 
کردیم که گلوگاه های نظام کجاست و نظام کجاها به 
کمک نیاز دارد و نیاز مردم چیست. فعالیت های ما 

به هیچ وجه کاسبی و بیزینس نیست

 ما طرح ناب را پیشــنهاد کردیم. هدف گذاری 
بحث این اســت که از بخش خصوصی استفاده شود؛ 
را تأسیس کردیم.  بنابراین آمدیم شــرکت پروژه ای 
مدیریت این شــرکت با قرارگاه خاتم است. خودمان 
سهام اندکی داریم و عمده سهام آن را به بخش خصوصی 
واگذار کردیم. طرح ناب به انتقال آب از خلیج فارس و 
دریای عمان به حوزه مرکزی کشور اختصاص دارد. حدود 
۱۱ استان که تنش آبی دارند درگیر این طرح می شوند. 
تولید برق، تولیــد آب و انتقال آن به مناطق هدف در 
حوزه کشــاورزی، شرب و صنعت انجام می شود. آب و 
برقی که تولید می شود هر دو محصول کار است که آب 
در داخل مصرف شده و امکان صادرات برق را هم داریم 

 در آیین رونمایی از طرح های پژوهشی پژوهشگاه امام صادق)ع( تأکید شد

پاسخگویی به نیازهای نیروهای مسلح 
مبتنی بر مطالبات فرمانده معظم کل قوا

 سردار جوانی : تجارب ۴۰ ساله ما به ویژه در امر پژوهش باید به گونه ای باشد که در انتخاب موضوع پژوهش دقت 
کنیم؛ چون در ســال های گذشته برخی موضوعات و عناوین مورد پژوهش قرار گرفتند که نتایج آن اثرات چندانی نداشته 

است و مجموعه ها بدون توجه به نتایج یک پژوهش، به دنبال کارهای پژوهشی جدید رفته اند
 حجت االسالم نگارش: برای پژوهش ها باید وقت گذاشت، هزینه کرد، از کارهای جزیره ای پرهیز داشت و به جای 

انجام کارهای تقلیدی که عمدتاً هم تقلید از تفکرات و مکاتب غربی است، اقدام به تولید و اجتهاد برای تحول کرد

  صفحه۲

سالروز وفات
 حضرت فاطمه معصومه)س( 
تسلیت باد



  امین پناهی/ حــدود ۴۵ ماه از حمله 
عربستان سعودی به یمن می گذرد؛ تجاوزی که 
نه تنها هیچ آورده ای برای عربســتان سعودی و 
ولی عهد جوانش نداشته است که سبب بروز فاجعه 
انسانی در یمن و بی آبرویی حاکمان سعودی شده 
اســت. دو ماه پیش وزیر بهداشت یمن با اعالم 
اینکه؛ »در پی تجاوزگری های ائتالف صهیونیستی، 
ســعودی و اماراتی علیه مردم یمن سه میلیون 
کودک یمنی از ســوء تغذیه رنج می برند«، گفته 
بود: »زخمی ها به علت محاصره کشور جان خود 

را از دست می دهند.«
تلویزیون دولتی ترکیه در گزارشــی با تیتر 
»مردم یمن با مرگبارترین فاجعه انســانی قرن 
مواجه هســتند«، در این باره نوشته است: »سارا 
الزوکاری سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ 
در خاورمیانه، اعــالم کرد به علت جنگ داخلی 
چهار ســاله در این کشور و بحران انسانی که به 
باالترین سطح خود رسیده است، میلیون ها یمنی 

گرسنه به خواب می روند.
الزوکاری همچنین اظهار داشت، ۲۲ میلیون 
نفر از جمعیت ۲۷ میلیونی این کشــور نیازمند 
کمک های انســانی بوده و اکثر این افراد روزانه 

تنها یک وعده غذا می خورند.«
در ادامه این گزارش آمده است: »سخنگوی 
صلیب ســرخ با اشــاره به اینکه عده کثیری از 
یمنی ها قادر به خرید مواد غذایی و داروی روزانه 
خود نیستند، گفت پایان بخشیدن به درد و رنج 
مردم یمن، مستلزم یک تالش قدرتمند سیاسی 

است.«

ریشه طرح صلح!
البته این وضعیت نه تنها به واسطه عربستان 
و امــارات که بــا حمایت دولت هــای آمریکا و 
اروپایی ها به وجود آمده اســت. اما در این حدود 
چهار سالی که از تجاوز ائتالف عربستان به یمن 
می گذرد، هیچ یــک از دولت ها به موضوع یمن 

نپرداخته بودند.
حتی سازمان ملل که باید مدافع حقوق همه 
انســان های جهان باشد، سال ۱۳۹۵ در گزارش 
خود، عربســتان سعودی و متحدانش را مسئول 
کشــتار کودکان در یمن شناخته بود، اما پس از 
فشارهای زیاد طرف ســعودی و تهدید سازمان 
ملل متحد به قطــع کمک های مالی خود، دبیر 
کل سازمان ملل در اقدامی بی سابقه نام سعودی ها 
را از فهرســت سیاه عامالن کشتار کودکان یمن 

حذف کرد.
آن روزها بان کی مون دبیرکل وقت سازمان 
ملل بــا دفاع از گزارش خود درباره مســئولیت 
ائتالف ســعودی در کشتن بیش از ۵۱۰ کودک 
یمنی و زخمی کردن ۶۶۷ کودک دیگر گفت، به 
دلیل پیامدهــای قطع احتمالی کمک های مالی 
کشــورهای عرب تصمیم به حــذف نام ائتالف 

عربستان گرفته است.
این روند که کشــورهای قدرتمند جهان و 

سازمان های بین المللی چشــم بر جنایات رژیم 
سعودی بسته بوده اند تاکنون ادامه داشته است، 
اما پس از آنکه بن سلمان در موضوع قتل خاشقجی 
رســوایی به بار آورد، طوری که حتی دولت های 
همپیمان او نیز نتوانســتند از او حمایت کنند، 
داســتان یمن هم در رسانه ها مطرح و به یکی از 

سوژه های داغ تبدیل شد.
پنجم آذر ماه سال جاری بود که بی بی سی 
در گزارشــی با عنوان »ادامه تالش سازمان ملل 
برای برگزاری نشست صلح یمن« خبر از برگزاری 

چنین نشستی در آینده نزدیک داد. 
هر چند در این گزارش آمده است که یک 
بار دیگر در ســال ۲۰۱۶ مذاکــرات صلح یمن 
در کویت برگزار شــده بود که پس از گذشــت 
۱۰۸ روز بدون نتیجه پایان یافته و حتی هیئت 
مذاکره کننــده حوثی ها به دلیل برقرار نبودن راه 
امن برای برگشت به یمن سه ماه در عمان گرفتار 
شــده بودند. البته همین امر هم سبب مخالفت 
نمایندگان حوثی ها برای حضور در چنین نشستی 

شده بود. 

آثار و پیامدهای نشست
اما شکست های پی در پی عربستان در جنگ 
یمن و البته هزینه سرسام آور این جنگ برای دولت 

این کشور سبب شده 
تا حاکمان ســعودی 
به فکــر صلح با یمن 
بیفتند. این نشســت 
می تواند برای عربستان 
دو نتیجه عمده داشته 
باشد؛ اول اینکه، طی 
منصور  نشســت  این 
هــادی رئیس جمهور 
مســتعفی یمــن که 
است  خودشان  مهره 
را دوبــاره بــه قدرت 

برسانند. دوم اینکه، خود را پیروزمندانه از مهلکه 
جنگ یمن بیرون بکشند. 

نشســت صلح یمن بــا حضــور انصاراهلل، 
نمایندگان ائتــالف ســعودی ـ اماراتی و دولت 
خودخوانده منصور هادی، تحت نظارت سازمان 
ملل متحد، طی روزهای گذشته در سوئد برگزار 
شد. نفس این نشست برای »مارتین گریفیتس« 
نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن موفقیتی 
بزرگ محسوب می شود که توانسته طرف های دعوا 

را پای میز مذاکره بکشاند.
البته در بُعد سیاســی هم بــرای انصاراهلل 
یمن یک پیروزی به شــمار می آید، هر چند که 
این پیروزی بزرگ نیســت، اما همین که طرف 
ســعودی و البته سازمان ملل متحد این گروه را 
به رســمیت بشناسند و متوجه شده اند که بدون 
حضور این بازیگر اصلی داستان یمن کاری از پیش 
نخواهند برد، یک پیروزی سیاسی برای انصاراهلل 

به شمار می رود.

نشســت صلح با محوریت تبادل اسرا آغاز 
می شــود. مذاکــره ای کــه یک هفتــه به طول 
می انجامد؛ در ابتدای این نشســت طرف یمنی 
معتقد اســت، طرف های ســعودی اراده ای برای 
حل وفصل مشــکل یمــن ندارنــد. »عبدالملک 
العجری« از اعضای هیئت مذاکره کننده یمنی در 
گفت وگوی اختصاصی با شبکه العالم اعالم می کند 
که عربستان و هیئت گماشته آن در نشست یمن 
که طی روزهای جاری در سوئد برگزار می شود، 
حقیقتاً هیچ قصدی برای حل وفصل پرونده های 
مطرح شــده در مذاکرات جاری ندارند، اما با این 
وجود همچنان فکر می کنیم که بارقه های امیدی 
وجــود دارد که این مذاکرات بــه اتخاذ اقدامات 
جدی در موضوع بحران انســانی و اقتصادی در 

یمن منجر شود.

مذاکره توأم با تجاوز!
ایــن دور از مذاکــرات بــدون رو در رویی 
مســتقیم طرفین آغاز شــد و به گفتــه منابع 
خبری، موضوع فــرودگاه صنعا و بندر الحدیده، 
اعتمادسازی، لغو محاصره یمن، پرداخت حقوق 
کارمندان یمنی و ارســال کمک هــا به یمن از 

محورهای اصلی مذاکرات بوده است.
اما همان گونه کــه نماینده انصاراهلل معتقد 
اســت، طرف ســعودی 
ندارد؛  به صلح  اعتقادی 
چرا که در حین مذاکرات 
حمالت خود را از ســر 
می گیــرد و در یک روز 
۱۹ بار مواضع یمنی ها را 
هدف حمله قرار می دهد. 
حتی در مقطعی رئیس  
هیئــت مذاکره کننــده 
یمنی اعالم کرد، افزایش 
شکست  سبب  حمالت 
شــد.  خواهد  مذاکرات 
در این باره »محمد عبدالســالم« رئیس هیئت 
مذاکره کننده انصاراهلل با اشــاره به افزایش شدت 
حمالت ائتالف سعودی گفت: »این موضوع را با 
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد مطرح کردیم که 
تشدید حمالت متجاوزان، حکایت از آن دارد که 

مذاکرات شکست خواهد خورد.«
بازگشــایی فــرودگاه صنعــا تنهــا بند از 
پیش نویس توافق است که بر سر آن توافق کتبی 
حاصل شده اســت. موضوعی که نماینده دولت 
مستعفی یمن هم در آن با انصاراهلل یمن هم نظر 

است و موافقت خود را با آن ابراز می دارد.
هر چند به نوشــته پایگاه خبــری »رادیو 
فرانسه« موضوع بازگشایی فرودگاه صنعا هنوز به 
طور کامل حل نشده و هیئت اعزامی دولت منصور 
هادی اصرار می کند هواپیماها پیش از ســفر به 
خارج از کشور در فرودگاه عدن فرود بیایند، ولی 
هیئت اعزامی حوثی ها با این مسئله مخالف است؛ 
زیرا فرودگاه عدن زیر سلطه نیروهای اماراتی است.

آتش بس در الحدیده
در زمینــه آتش بس در الحدیــده و نحوه 
مدیریــت بندر راهبردی آن، چگونگی پروازها به 
صنعا و دیگر بندهای مطروحه هم هرچند توافق 
شفاهی صورت پذیرفته؛ اما اجرا و پیشرفت آن به 
میزان پایبندی ائتالف سعودی ـ اماراتی بستگی 
دارد. بندهای مهمی که عملیاتی شدن آنها به ویژه 
اجرای توافق الحدیده، ابعاد انسانی بسیار مهمی 
خواهد داشت و تا حدود زیادی از فشارهای غذایی 

و دارویی مردم مظلوم یمن خواهد کاست.
پایگاه خبری »یورونیوز« در این باره نوشت: 
»آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم 
کرده بود شورشیان حوثی و نیروهای مسلح وفادار 
به دولت منصور هادی برای برقراری آتش بس در 

بندر حدیده به توافق رسیده اند.«
در ادامــه این گزارش آمده اســت:  »طبق 
این توافق، طرف های درگیر متعهد شــدند هیچ 
تجهیــزات نظامی ای را به حدیــده وارد نکنند و 
تمام درگیری ها در این شهر و بندر آن پایان یابد. 
همچنین نیروهای مسلح باید در دو هفته آینده 
از این شــهر و بندر آن خارج شــوند. طرف های 
درگیر متعهد شــده اند از ورود کاال و کمک های 
بشردوستانه به حدیده و بندر آن جلوگیری نکنند.«

مبادله اســرای طرفین هم جزء مهم ترین 
بندهایی اســت که دو طرف درباره آن به توافق 
رسیده اند. قرار است طی ۴۰ روز آینده ۱۵ هزار 
اســیر از دو طرف مبادله شود. نماینده انصاراهلل 
اعالم کرده است، سازمان متبوعش فهرستی بالغ 
بر هفت هزار نفر از اسرا و بازداشتی ها ارائه کرده اند؛ 
این در حالی است که وزیر خارجه دولت مستعفی 
یمن در توئیتی خبر از فهرستی ۸/۷۷۶ نفره برای 

تبادل اسیران داده است.

زمزمه نقض آتش بس
تنها پس از چند ســاعت از پایان نشســت 
استکهلم و اعالم آتش بس میان طرف های یمنی، 
زمزمه های نقض این توافق از سوی ریاض به گوش 
می رسد. به گزارش اسپوتنیک، »احمد المسیری« 
معاون نخســت وزیر دولت مستعفی یمن با بیان 
اینکه نباید به ایــن توافق ها زیاد خوش بین بود، 
مدعی شــد توافق نامه سوئد به شبه نظامیانی که 
علیه کشور و دولت قانونی شورش کردند، فرصت 
بیشتری برای ادامه حیات و نقض قوانین علیه مردم 
و دولت یمن خواهد داد! وی افزود: »این توافق نامه 
برای حوثی ها )انصاراهلل( که در الحدیده در آستانه 

شکست قرار داشتند، پیروزی به شمار می رود.«
هرچنــد قرار اســت این توافــق با صدور 
قطعنامه شــورای امنیــت بــرای طرفین دعوا 
الزم االجرا باشد؛ اما تجربه نشان می دهد عربستان 
سعودی و هم پیمانانش هیچ گاه به طور کامل بر 
پیمان نامه هایی که امضا کرده اند، استوار نبوده اند. 
توافق ســوئد برای طرف هــای یمنی یک توافق 
شکننده اســت که هر لحظه امکان نقض آن از 

سوی ائتالف سعودی ها وجود دارد.

سیاست
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 اسباب بازی سیاسی
صادق زیبــاکالم از تحلیلگران 
جریان اصالحــات گفت: »حرف من 
به آقای حجاریان این است که مردم 
اسباب بازی ما نیستند و ما نمی توانیم 
از مسئولیت اجتماعی خود در قبال 
انتخاب روحانی شــانه خالی کنیم.« 
ســعید حجاریــان از نظریه پردازان 
جریــان اصالحــات در بخشــی از 
گفت وگوی مشــروح بــا خبرگزاری 
تســنیم، با بیان اینکه، اصالح طلبان 
هیــچ گاه با روحانی عقدی به معنای 
ائتالف نبسته بودند، گفته بود: »حاال 
که آقای روحانی از خودش عبور کرده، 
طبیعی است که برخی اصالح طلبان با 
او زاویه پیدا کنند. حجاریان در حالی 
ایــن اظهارات را بیان کــرده که در 
سال ۹۲ در حمایت از روحانی گفته 
بود، اصالح طلبان حاضرند دندانه های 

دولت روحانی باشند.«
همین برجام کفایت می کند!

رئیس فراکســیون نمایندگان 
والیــی گفت: »مــا اگــر بخواهیم 
مشکالت و خسارت هایی که بعد از 
انقالب به ایران وارد شده است را در 
یک نگاه اجمالی مورد بررســی قرار 
دهیم، ته خط به آمریکا می رســیم؛ 
ازایــن رو چگونه با این کشــور که 
نابودی را مورد هدف قرار داده ســر 
میز مذاکره بنشــینیم.« حمیدرضا 
حاج بابایــی افزود: برای ما حضور در 
توافقی چون برجام کفایت می کرد تا 
بدانیم که آمریکا با رویه فعلی هیچ 
وقت قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود؛ 
ازاین رو مذاکره، ســازش و اتخاذ هر 
رویکرد دیگری با این کشور اشتباه 
محض اســت و با راهبردهای ایران 

سازگاری ندارد و نخواهد داشت.«
کنوانسیون محوری دولت

دبیــر کل جمعیــت رهپویان 
انقالب اســالمی گفت: »هنوز مردم 
با مشکالت ناشی از شکست برجام 
دســت و پنجه نــرم می کردند که 
 FATF دولت ۴۱ الزام دیکته شده
را برخــالف اصول قانون اساســی 
پذیرفــت.« دهقان با بیــان اینکه، 
دولــت از ســال های ۹۴ و ۹۵ همه 
الزامات دیکته شــده FATF را به 
صورت قانونی و غیر قانونی اجرا کرده 
اســت، گفت: »از میان این الزام ها 
۳۷ مــورد مربوط به خود دولت بود 
که آنها را خودشــان اجرا کردند و ۴ 
مورد را در قالــب الیحه به مجلس 
آوردند که از این لوایح هم تنها روی 
کنوانســیون مبارزه بــا تأمین مالی 
تروریسم اختالف ایجاد شد و مابقی 

در مجلس به تصویب رسید.«
بی اعتنایی به مصوبات 

بی اعتنایــی رئیس جمهــور به 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، 
در حالی است که این رفتار از سوی 
وی ســابقه عجیبی داشــته است. 
حسن رحیم پورازغدی عضو شورای 
عالی انقــالب فرهنگی گفت: »اینها 
قراردادهــای خارجی کــه با عقاید 
و منافــع ما در تضاد اســت را امضا 
می کنند، اما کنوانســیون اســالمی 
حقوق کــودک، که خودمان تنظیم 
کرده ایم را ابالغ نمی کند و کنوانسیون 
حقوق کودک سازمان ملل را ابالغ و 
اجرا می کند. بــا این وجود ضروری 
اســت که دولت پاســخگو باشد که 
انجام توافقات بین المللی مانند سند 
۲۰۳۰ در حوزه آموزش، موافقت نامه 
پاریــس در حوزه محیط زیســت، 
FATF، CFT و... چه مبنایی دارد؟ 
و مهم تر از این موضوع، مشکل دولت 
و رئیس جمهور با مصوبات شــورای 

عالی انقالب فرهنگی چیست؟«
درس تان را از نو بخوانید

محقق دامــاد، از حامیان دولت 
خطاب به روحانی گفت: »مشاوران شما 
باید بروند درس شان را از نو بخوانند.« 
وی با درخواســت از نخبگان کشــور 
گفت: »برای بهتر شــدن کشــورمان 
درس بخوانید. اگــر اآلن رتبه علمی 
صنعت در دانشگاه به عرش هم رسیده 
باشد؛ ولی در عمل از این علم استفاده 
نشود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.« 
این استاد دانشگاه خطاب به مسئوالن 
دولت تأکید کرد: »شما که برای ورزش 
از خارج یک نفر را می آورید، خب اگر 
نمی توانید مشکالت کشور را حل کنید، 
یک نفــر را از همان جا بیاورید؛ البته 
که ما می دانیم دانشــمندان بسیاری 
در داخل کشور داریم که مورد غفلت 
قرار گرفته اند.« وی افزود: »اگر برای 
ترافیک هم بلد نیستند مشکل را حل 
کنند، یک نفر را از خارج بیاورند. اآلن 
اقتصاد کشــور علمی اداره نمی شود 
و به همین دلیل اآلن این مشــکالت 

را داریم.«

محمد دهقان، نماینده مجلس گفت: اعضای دولت فکر می کردند اگر صنعت هسته ای را تعطیل کنیم، تحریم ها رفع خواهد شد و وعده دادند در این صورت چرخ اقتصاد کشور و 
زندگی مردم خواهد چرخید، در حالی که عقب نشینی در مسئله هسته ای نه تنها مشکل تحریم را حل نکرد؛ بلکه ضربات بیشتری را به اقتصاد کشور وارد آورد. دولت معتقد است با اجرای 
مطالبات FATF مشکالت اقتصادی حل می شود و وعده می دهند، با این حال با انگیزه های احتماالً سیاسی و برای فرار از مسئولیت باز هم گرانی را به یکی از ۴۱ الزام FATF ربط می دهند.

 FATF مشکل دولت را 
حل نمی کند

رویخطخبر

 مجازات شغاالن
نکته: شبی یکی از امرا نتوانست از زوزه شغاالن بخوابد، صبح که از خواب برخاست 
مشاورانش را فراخواند و از آنها کیفری بایسته برای شغاالن طلب کرد. هر یک کیفری 
ســخت را برای شغاالن پیشنهاد کردند، اما او هیچ یک را نپسندید و در پی مجازاتی 
سخت تر برای آنها بود. دستور داد تمامی شغاالنی را که در آن حوالی یافت می شدند، 
بیابند و زنده به حضورش آورند. وقتی شغاالن را به حضورش آوردند، بر گردن تمامی 
آنها زنگوله ای آویخت و آنها را دوباره در صحرا رها کرد. طعمه ها از صدای زنگوله شغاالن 
می گریختند و به این ترتیب هیچ یک نتوانستند طعمه ای شکار کنند. چند روزی به 

این نحو سپری شد تا همگی از گرسنگی ُمردند.
نظر: در سال های گذشته قوه قضائیه، سازمان اطالعات و وزارت اطالعات 
ضربات سنگینی به شبکه های فساد و نفوذ وارد آورده اند، اما همچنان شاهد 
افزایش رفتارهای پرخطر آنان علیه نظام اســالمی هســتیم و حتی چنین 
حرکت هایی ســبب تبلیغات استکباری رســانه ای علیه جمهوری اسالمی 
ایران شــده و درصددند با برجسته کردن این فسادها، کل نظام را ناکارآمد 
جلوه دهند؛ ازاین رو الزم اســت تدابیری جدی تر برای مقابله با این فسادها 
اندیشــیده شود که سبب طرد اجتماعی آنان و انزجار مردمی از مفسدان و 

مسئوالن حامی فساد شود.

نکتهونظر

مزد ضد حجاب
از  »شاپرک شجری زاده«، یکی 
دخترانی که در پروژه »چهارشنبه های 
سفید« برای مقابله با حجاب شرکت 
کرده بود، با حمایت یک سازمان ضد 
ایرانی صهیونیستی به نام »یوآنی« به 
پارلمان کانادا رفته و طی ســخنانی 
با وقاحــت تمام، خواســتار تحریم 
مردم ایران شده است. کسانی که به 
غلــط، مقصد دختر خیابان انقالب را 
حجاب اختیاری می دانســتند، امروز 
 با تصمیم شــاپرک شجری زاده دچار

 شوک شدند.

دنده معکوس اصالح طلبان
حمیدرضا ترقی با اشــاره بــه اظهارات اخیر کرباســچی، دبیر کل حزب 
کارگزاران سازندگی گفت: »صحبت های اخیر او نشان از شکاف دو دیدگاه بین 

اصالح طلبان است.« 
وی ادامه داد: »گروهی از اصالح طلبان معتقد به استفاده از افراد کارآمد و 
مؤثر برای شهرداری تهران هستند، اما گروه دیگری اعتقاد دارند از افراد جناحی 
و سیاســی برای اداره شهر تهران استفاده شــود.« عضو شورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اســالمی افزود: »گروه اول نگران ضعف کارآمدی مدیریت در شهرداری 
نسبت به زمان قالیباف هستند و ممکن است این مقایسه موجب کاهش سرمایه 
اجتماعی اصالح طلبان شــود و یقیناً در انتخابات آینده تأثیر منفی در آرای آنها 
می گذارد.« ترقی تصریح کرد: »گروه دوم که معتقد به استفاده از افراد جناحی 
و سیاســی هستند بیشتر به فکر در قدرت بودن و استفاده از فرصت قدرت در 

زمان حال هستند.« 

سرباز را مدیر می کنند!
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سلسله 
مراتب در نیروهای مسلح گفت: »در نیروهای مسلح رتبه های نظامی پله پله 
داده می شــود؛ اما در وزارتخانه ها این رده بندی را قبول ندارند و یک سرباز را 
 مدیر می کنند و متأســفانه به وی اجازه نمی دهیم به ترتیب پله ها و رده ها را

 طی کند.« 
وی ادامه داد: »از آن ســو احمدی نژاد آمد و گفت که من دولت ژنرال ها 
را نمی خواهم. به او گفتیم چهار تا آدم متفکر و مجرب را به کابینه ببر، اما او 
گفت من فقط سرباز می خواهم. به او گفتم تو از آقا که آقاتر نیستی! آقا مگر 
فرمانده کل قوا نیســت؟ ایشــان در نیروهای مسلح فقط با ۱۵ نفر در ارتباط 
است. رئیس ستاد کل، فرمانده سپاه و... ایشان هیچ وقت نفرمودند می خواهند 
با سربازها کار کنند. البته هوای سربازها را دارند، ولی باالخره باید یک فرمانده 

کل با ژنرال ها کار کند.« 

اخبارویژه

نشســت صلح یمن با حضور انصاراهلل، 
و  اماراتی  ائتالف ســعودی ـ  نمایندگان 
دولت خودخوانــده منصور هادی، تحت 
نظارت سازمان ملل متحد در سوئد برگزار 
شد. نفس این نشست  برای انصاراهلل یمن 
یک پیروزی به شمار می آید، چرا که اکنون 
که  متوجه شده اند  و حامیانش  عربستان 
بدون حضور این بازیگر اصلی داستان یمن، 

کاری از پیش نخواهند برد

گزارش صبح صادق از روند گفت وگوهای صلح یمن؛ دستاوردها و چالش ها

آتش بس شکننده تشنج در اوضاع داخلی آل سعود
 

بررسی تحوالت عربستان به  صورت هفتگی می تواند در ترسیم فضایی برای درک 
بهتر سیاست های آل سعود مفید باشد؛ ازاین  رو مهم ترین تحوالت داخلی عربستان در 

یکی دو هفته  گذشته، به شرح زیر است:
۱ـ بازگشــت احمد، عموی بن ســلمان؛ احمدبن عبدالعزیز، برادر ملک سلمان، 
پس از اظهاراتی که در لندن و علیه جنگ یمن داشت و چنین مطرح کرد؛ »نگویید 
آل ســعود، بلکه باید گفته شود آل ســلمان؛ زیرا این جنگ آل سعود نیست، به دست 
خاندان آل سلمان اتفاق افتاده است«، قرار شد از لندن خارج نشود و اگر به عربستان 
بازمی گشت این احتمال وجود داشت که یا زندانی یا کشته شود، اما با فشار انگلیسی ها 
او به عربســتان بازگشت و اســتقبال از او به گونه ای بود که از یک فرد پیروز چنین 
استقبالی صورت می گرفت؛ زیرا اکثر شاهزاده ها در فرودگاه جمع شده و به استقبال 

او رفته بودند، با وجود آنکه محمدبن سلمان با این استقبال موافق نبود.
۲ـ اتمام بازداشت خانگی فرزندان ملک عبداهلل و محمدبن نایف؛ اتفاق دیگر اینکه 
فرزندان ملک عبداهلل، یعنی متعب و خالد و همچنین محمدبن نایف در بازداشت خانگی 
بودند، اما در مراســم عروسی یکی از شاهزاده های سعودی همه شخصیت ها و امرای 
ســعودی و همچنین افراد تحت بازداشت خانگی در این عروسی حضور پیدا کردند 
که این امری بی ســابقه در عربستان به شمار می آمد؛ زیرا در گذشته و پیش از قتل 
خاشــقجی هیچ یک از امرا نمی توانستند با یکدیگر دیدار داشته باشند، یا این اجازه 
را نداشــتند که با پســران ملک عبداهلل و بن نایف مالقات کنند و از دید و بازدید آنها 
جلوگیری می شــد؛ از این رو شواهد نشان می دهد که اقتدار بن سلمان در عربستان 

شکسته شده، موقعیت او محدود و از بیرون از کشور مهار می شود.
۳ـ اکنون وضعیت در داخل عربســتان متشنج و نظارت های امنیتی روی دربار 
و کاخ بسیار شدید شده است. از سویی بن سلمان سعی می کند، ارتباطاتی که میان 
ملک سلمان و اُمرا وجود دارد را کاهش دهد و به گونه ای تحرکات سیاسی و تحرکات 
خاندان آل سعود نیز کمتر شود؛ زیرا سعودی ها در گذشته دو تجربه برکناری اُمرای 
آل سعود را داشته اند؛ یک مورد پسر عبدالعزیز و دیگری نیز ترور ملک فیصل به دست 
برادرزاده خود. یعنی دســت به سالح شدن و موضوع ترور در داخل خاندان آل سعود 
بســیار باالســت و این تجربه را در خاندان خود دارند. جالب اینکه، در اســنادی که 
منتشر شده است، ملک فیصل پس از عبدالعزیز قوی ترین پادشاه عربستان به شمار 
می آمد و به تعبیری از نظر پایبندی به اسالم نیز از متدین ترین پادشاهان عربستان 
و به شــدت ضد صهیونیستی بود. بنابراین به نظر می رسد وضعیت داخلی عربستان، 
به ویژه پس از قتل خاشقجی متشنج است و حتی محمدبن سلمان در سفری که به 
آرژانتین داشت، حراست های امنیتی درباره دربار عربستان را تشدید و محافظان ویژه 
امنیتی خود را که به همراه او به آرژانتین رفته بودند با هواپیمای بوئینگ به عربستان 
بازگرداند تا از کاخ حفاظت کنند و برای امنیت خودش در آرژانتین از شــرکت بلک 
واتر استفاده کرد که پس از آمریکا بیشترین نیروی حفاظتی، یعنی حدود ۴۰۰ نفر 
را در نظر گرفته بود. به این دلیل که نگران بود، در این مدتی که در آرژانتین حضور 
دارد، دیگر شــاهزادگان و اُمرا به ملک ســلمان فشار وارد کرده و او را متقاعد کنند و 

نامه ای را در مقابل او قرار دهند تا با این نامه ولی عهد را خلع کنند.
آنچه بســیار محتمل است، این است که روند و سازوکار آینده به گونه ای است 
که زمینه برای پادشاهی آینده بن سلمان فراهم نیست. حتی چهره بین المللی او نیز 
به عنوان یک شکنجه گر و آدمکش مخدوش شده است و بسیار بعید به نظر می رسد 
که پذیرش جهانی نیز داشــته باشد؛ ازاین رو غربی ها ناچارند به سمت گزینه دیگری 
حرکت کنند. شرایط عربستان تا یک سال آینده شرایط متالطمی خواهد بود و از ژانویه 
به بعد با آمدن دموکرات ها به داخل مجلس نمایندگان آمریکا شرایط برای عربستان 
سخت تر نیز خواهد شد؛ چرا که دموکرات ها کینه بسیاری از محمدبن سلمان دارند، 
چون معتقدند پول های عربستان و امارات در پیروزی ترامپ نقش داشته و مؤثر بوده 
است؛ لذا با دو مسئله مهم به مخالفت با عربستان می پردازند؛ یکی مسئله قتل خاشقجی 
و دیگری جنگ یمن، تا در آینده بتوانند از این طریق ترامپ را هم از قدرت سرنگون 
کنند و اگر نتوانســتند او را سرنگون کنند، او را به عنوان یک اردک لنگ تا دو سال 
آینده تحمل کنند. بنابراین مسئله اصلی موضوع قتل خاشقجی و جنگ یمن نیست؛ 
بلکه مسئله بر سر رقابت ها و منافع حزبی و همچنین کینه ای است که از ترامپ پیدا 
کرده اند و به دنبال سرنگونی او هستند، چون آنها معتقدند ترامپ در انتخابات تقلب 

کرده و به کمک روس ها به قدرت رسیده است.

یادداشتشفاهی
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یادداشت

ادامه از صفحه اول
با پاسخ دقیق به پرسش های مذکور، می توان تبیین درستی از 
انقالب اسالمی و دستاوردهای چهل ساله جمهوری اسالمی داشت. با 
چنین تبیینی، کارآمدی نظام اسالمی اثبات خواهد شد. به طور قطع، 
اگر جمهوری اسالمی نظامی کارآمد نبود، نمی توانست چهل سال در 
برابر همه قدرت های شیطانی ایستادگی کند. بر اساس پژوهش های 
انجام شــده، در چهل سال گذشته حدود ۴ میلیون پروژه کوچک و 
بــزرگ در زمینه های علمی، عمرانی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی در کشــور به اجرا درآمده و ســیمای ایران را به طور کلی 

متفاوت از قبل کرده است.
نمونه هایی از این دستاوردها عبارت است از:

۱ـ پهلوی یک رژیم ضد ملی و وابسته به غرب و آمریکا، مستبد 
و دیکتاتور، فاسد و ضد دین بود. با انقالب اسالمی یک نظام مستقل 
و مردمی در ایران پدید آمد و ایران به استقالل واقعی دست یافت و 

مردم از عزت ملی و عزت نفس برخوردار شدند. 
۲ـ در دوران پیش از انقالب،  آمریکایی ها همه کاره کشور بودند 
و حتی شاه هم تحت فرمان آمریکایی ها بود. حدود ۶۰ هزار آمریکایی 
در ارتش و تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها اعمال نفوذ می کردند. اکنون 
با انقالب اسالمی،  چهل سال است که مردم صاحبان اصلی کشور بوده 

و مسئوالن را خود برمی گزینند. 
۳ـ  پیش از انقالب ایران کشوری تحت سلطه آمریکا،  تأمین کننده 
منافع غرب،  متحد رژیم صهیونیستی و فاقد نقش در منطقه به صورت 
مستقل بود. با انقالب اسالمی ایران به قدرت منطقه ای تبدیل شده 
و الهام بخش مســلمانان شده،  پرچم بیداری اسالمی و مقاومت ضد 

سلطه را در دست دارد. 
۴ـ پیش از انقالب اسالمی، ایران با آن گذشته درخشان تاریخی، 
روز به روز از قافله علم و تمدن بشــری دورتر می شــد. ایران با دارا 
بودن یک درصد جمعیت جهان،  ســهمی حدود یک دهم درصد از 
تولید علم در جهان را داشــت. اکنون و پس از انقالب اسالمی طی 
چهل سال گذشته،  ایران سهمی معادل ۲ درصد تولید علم در جهان 
را به خود اختصاص داده است. به عبارتی، میزان تولید علم در دوره 
جمهوری اســالمی، حدود ۲۰ برابر دوره پهلوی است. با تبدیل این 
علم به فناوری،  ایران در بســیاری از حوزه های علوم و فنون جدید،  
در ردیف ۱۰ کشــور برتر جهان قرار گرفته است. ایران دارای چرخه 
کامل ســوخت هسته ای شده،  چرخه کامل صنعت فضایی دارد و در 

نانو و فناوری های برتر پیشرفت کرده است. 
۵ـ نرخ با سوادی در کشور در دوره پهلوی ۴۷ درصد بود و این 
عدد اکنون در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ درصد است. تعداد دانشجو 
در ایــران پیــش از انقالب ۱۷۶ هزار نفر بــود و این رقم به باالی ۴ 

میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. 
۶ـ وضعیت سالمت، میزان مرگ و میر کودکان و شاخص طول 
عمر در پیش از انقالب بســیار اسف بار بود؛ به گونه ای که حدود ۵۰ 
درصد پزشکان فعال کشــور خارجی بودند. اکنون کشور از پزشک 
خارجی بی نیاز شــده و جمهوری اســالمی به قطب پزشکی منطقه 
تبدیل شده است. دستیابی به دانش سلول های بنیادی، قرارگرفتن 
در در رتبه های برتر پیوند کلیه،  کبد،  قلب و دیگر اعضای بدن،  همراه 
افزایش طول عمر ایرانیان نســبت به پیش از انقالب، از ویژگی های 

سالمت و بهداشت در عصر جمهوری اسالمی است. 
۷ـ در حوزه دســتاوردهای اقتصادی و تقویت زیرساخت ها نیز 

تحولی بزرگ طی چهل سال گذشته رخ داده است،  راه های اصلی و 
فرعی کشور شش برابر، راه آهن بیش از دو برابر، ظرفیت بنادر بیش 
از ۲۰ برابر،  سدهای کشور بیش از ۳۰ برابر و  میزان تولید برق بیش 

از ۱۴ برابر افزایش یافته است. 
۸ـ در تولیدات ملی، صادرات غیر نفتی ایران ۵۷ برابر شده، تولید 
فوالد خام بیش از ۲۴ برابر،  تولید محصوالت پتروشیمی بیش از ۳۰ 
برابر و محصوالت فوالدی بیش از ۱۵ برابر افزایش یافته است. تأمل 

در این آمار نتایج بسیار ارزشمندی را به دست می دهد. 
۹ـ در دوره پیش از انقالب،  در حالی که ایران بیشترین ذخایر 
گازی جهان را داشت، سهم گاز در سبد انرژی کشور یک درصد بود. 
اکنون این سهم به باالی ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. پیش از 
انقالب ۹ شــهر و یک روستا از شبکه گازر سانی برخوردار بودند. این 
عدد اکنون به ۱۰۸۳ شهر و ۲۳ هزار روستا افزایش پیدا کرده است. 
مشترکان گاز از ۵۰ هزار به بیش از ۱۱ میلیون افزایش پیدا کرده است. 
۱۰ـ در حوزه صنایع دفاعی و نظامی ، ایران کشــوری وابسته و 
ارتش در اختیار آمریکایی ها بود. اکنون جمهوری اســالمی نه تنها 
نیازهای تجهیزات نظامی خود را تأمین می کند؛  بلکه به بیش از ۳۰ 
کشــور جهان تجهیزات نظامی صادر کرده،  از اقتدار نظامی و دفاعی 

در سطح بازدارندگی برخوردار است. 
تأمل در نمونه های یاد شــده نشان می دهد، جمهوری اسالمی 
برخالف تبلیغات زهرآگین دشــمنان،  نظامی با کارآمدی باال است. 
براســاس همین کارآمدی، باید مشکالت در حوزه های اقتصادی را 
مرتفع کرد و با مبارزه جدی با فساد و تبعیض و بی عدالتی،  گام های 
بلندی را به ســمت تحقق آرمان های انقالب اسالمی و پدیدار کردن 

تمدن نوین اسالمی برداشت. ان شاءاهلل

جمهوری اسالمی کارآمد یا ناکارآمد؟ آخرینخبر

»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در حاشــیه نشست »مجمع دوحه« در 
پاســخ به پرسش خبرنگار شبکه »الجزیره انگلیسی« به اینکه نظر شما درباره اینکه دولت 
»دونالد ترامپ« ایران را به دلیل آزمایش های موشــک بالستیک به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت متهم کرده است، چیست؟ گفت: »اول از همه اینکه، موشک های ایران، برای 
دفاع هســتند و ما به آنها برای بازدارندگی نیاز داریم. ما در منطقه  مان بســیار کمتر از هر 
کشــوری صرف هزینه های نظامی می کنیم و به همین دلیل اســت که ما از همان اول هم 
گفته ایم که موشک های ما قابل مذاکره نیستند.« ظریف در ادامه تأکید کرد: »موضوع دوم 
آن اســت که آمریکا با خروج از برجام، به صراحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل را نقض کرده اســت، در نتیجه آنها در موقعیتی نیستند که درباره آن قطعنامه حرف 
بزنند؛ چرا که آنها تالش کردند این قطعنامه را از بین ببرند، اما به رغم تالش های آنها این 
قطعنامه همچنان پابرجا است.« وی افزود: »نکته سوم، قطعنامه ۲۲۳۱ ایران را از آزمایش 
کردن موشک ها منع نمی کند؛ بلکه به موشک هایی که برای حمل کالهک  های اتمی  طراحی 
شده باشند، اشاره دارد و برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هم درباره این موضوع که ایران به دنبال 
سالح هسته ای نیست، راستی آزمایی کرده اند و در نتیجه ما اصاًل هیچ کالهک اتمی نداریم. 
این یعنی موشک هایی که ما آزمایش می کنیم چارچوب درخواستی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت را نقض نمی کند، البته این قطعنامه درخواست کرده، نه اینکه ما را ملزم کرده باشد. 
آمریکایی ها فکرشان معطوف به گذشته است و درباره قطعنامه هایی حرف می زنند که دیگر 
وجود خارجی ندارند و قطعنامه ۲۲۳۱ جایگزین آن شده  است و تالش آنها برای نقض این 

قطعنامه به منظور احیای قطعنامه های پیشین هرگز موفق نخواهد شد.«

آمریکا در جایگاهی نیست که درباره قطعنامه 2231 صحبت کند

دکتر رضا میرابیان
 کارشناس ارشد مسائل عربستان



 مسعود یارضوی: می دانید فرانسوی ها چرا در حال اعتراض هستند؟! دالیل این 
اعتراض گسترده را به روایت رسانه های فرانسوی )لیبراسیون، فیگارو، خبرگزاری 
فرانســه و...( بخوانید: قانون مصوب مکرون برای کاهش مالیات ثروتمندان و سرمایه گذاران،  
قوانین دولتی تازه برای اخذ مالیات بیشتر از قشر کم درآمد و پرولتری فرانسه، ضعف شبکه 
حمل ونقل عمومی به نحوی که یا دیر می رسند یا سرویسی ارائه نمی شود، کمبود مراکز تأمین 
مایحتاج مردم به نحوی که فاصله برخی شهروندان فرانسوی با نانوایی »پنج کیلومتر« است، 
بیشتر فرانسوی ها به گواه نظرسنجی »پیو« دچار گرسنگی هستند!بعد آقای حجاریان برود، 
بگوید جامعه ایران عام البلوی شده، عبدی بگوید امیدی به آینده ایران نیست، هاشم آقاجری 
بگوید مردم بین شورش یا خودکشی مخّیر شده اند! و دوستان شان هم با تأکید بر وجود تبعیض 
در ایران، به دنبال طراحی فتنه اقتصادی باشند. راستی فاصله خانه شما تا نانوایی چقدر است؟!
یاسر جبرائیلی: آقای روحانی فرمودند: بدون FATF اجناس ۲۰ درصد گران تر 
خواهد شــد. به نظرم آقای روحانی درباره تکرار یک عملیات فریب مشابه، اصاًل 
مقصر نیســت. ایشــان پروژه ای برای کشور تدارک دیده اند که عنوانش »هضم ایران در نظم 
غربی« است و در حال پیش بردن آن هستند. طبیعتاً از ابزارهای یکسان و تبشیر و انذارهای 
یکسانی هم برای پیشبرد بخش های مختلف این کالن پروژه استفاده می کنند. مقصر اصلی، 
کسانی هستند که درباره خسارت محض برجام خاموشی پیشه کردند تا آقای روحانی به جای 

پاسخگویی، امروز با همان ادبیات ۹۴، یک برجام دیگر را تَکرار کند.
علی علیزاده: مقصر دختران خیابان انقالب نیستند؛ آنها سیاسی نبودند؛ بلکه 
ساده لوحانی بودند که جو زده شدند و بازیچه ماشین ایران ستیزی غرب؛ مسئله 
اصالح طلبانی هســتند که با اینکه دیدند چطور بی بی سی و سی ان ان مشغول تبلیغ دختران 
انقالب و تسلیحاتی سازی حجاب در ایران هستند، قاطع مقابلش نایستادند و با آن خط کشی 

نکردند. مسئول خیانت امروز شاپرک شجری زاده شمایید.

  حسین عبداللهی فر/ در حالی که برخی خوش بینانه معتقد بودند با لو رفتن نقشه آمریکا برای 
به زانو درآوردن ملت ایران، دشمنان انقالب اسالمی به بی نتیجه بودن فشارهای روانی و اقتصادی پی 
برده و از خباثت های خود دست خواهند کشید، رهبر معظم انقالب با نگاهی دوراندیشانه و هوشیارانه 
نسبت به توطئه های آینده آمریکا در سال ۹۸ هشدار داده و فرمودند: »اگرچه نقشه دشمن لو رفته 
است، اما همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند؛ زیرا آمریکا، دشمنی خبیث و حیله گر است و ممکن 

است قصد فریب داشته باشد تا برای سال ۹۷ جنجال کند؛ اما مثاًل برای سال ۹۸ نقشه ای بکشد.«
معظم له در دیدار جمعی از خانواده های شــهدای مدافع حرم و انقالب اسالمی، راهکار مقابله با 
توطئه آینده دشمن را مشخص کرده و فرمودند: »نباید لحظه ای غافل شد و همه باید بیدار و هوشیار 
باشــند. توصیه  من به ملت ایران به ویژه جوانان و مجموعه های گوناگون کشــور اعم از همه  صنوف و 
جریان های سیاسی این است که مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند؛ زیرا اگر غافل شویم، 

همان دشمن ضعیف، زهر خود را خواهد ریخت.«
اگرچــه مخاطب خاص 
این هشــدار خواص، نخبگان، 
و  حاکمیتــی  دســتگاه های 
دولتــی، نیروهای مســلح و 
نهادهــای امنیتــی و نظامی 
هســتند که وظیفــه برآورد 
اطالعاتــی و عملیاتــی ابعاد 
نقشــه راه آینده آمریکا را به 
عهــده دارند؛ اما مخاطب عام 
این هشدار رهبر معظم انقالب 
همه ملت ایران هستند، از آن 

رو که فرمودند اگر غفلتی نســبت به کید دشــمن صورت گیرد و کسی یا صنفی یا جریانی میدان را 
برای دشمن خالی کند، دشمن در حال شکست، زهر خودش را خواهد ریخت.

از این رو، می توان گفت ماهیت کالم رهبر معظم انقالب اسالمی از جنس هشداری است که نبی 
مکرم اسالم)ص( در جنگ احد به سپاهیان خود داده و تأکید فرمودند، آن تنگه را در هیچ شرایطی 
ترک نکنند، اما با بروز عالیم شکست در جبهه دشمن، عده ای از دامنه کوه پایین آمده و همین موضوع 

دشمن را به طمع انداخت تا در شرایط شکست زهر خود را بریزد. 
مبانی این هشدار حکیمانه که هوشیاری همگانی را می طلبد، عبارتند از:  الف ـ دشمن در حال 
شکست است؛ اما بعید به نظر می رسد این شکست را به آسانی بپذیرد؛ از این رو احتمال دست زدن 
به مکر دیگری وجود دارد.  ب ـ دشمن زهرآلود و خطرناک است و هر گونه ساده اندیشی و بی احتیاطی 
می تواند مخاطره آمیز باشد. ج ـ متأسفانه غفلت نسبت به مکر دشمن مسبوق به سابقه بوده و عده ای 
همچنان به دشــمن خوش بین هستند.  د ـ برخی جریان های سیاسی می توانند با فضاسازی و حراج 
منافع ملی دشــمن را به طمع انداخته و زمینه اقدامات آن را فراهم کنند.   هـ  دالیل زیادی وجود 
دارد که توطئه دشمن برای سال ۹۸ نمی تواند با برنامه آنها برای سال ۹۷ تفاوت چندانی داشته باشد 
که از جمله آنها رویکرد اقتصادی دولت فعلی آمریکا، نداشتن فرصت کافی برای برنامه ریزی متفاوت، 

ناتوانی در اجماع سازی جهانی علیه ایران و... است. 
نقشه دشمن در سال ۱۳۹۷ به بیان رهبر معظم انقالب  شامل سه نوع فشار اقتصادی، روانی و 
عملیاتی بود که با توصیه های رهبر معظم انقالب اسالمی لو رفت و خنثی شد. عمل به این توصیه ها 
که در بیست ونهمین سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( مطرح شد، می تواند آمریکا را در سال آینده نیز 

ناکام بگذارد. این توصیه ها عبارتند از:
۱ ـ منفعل نبودن در برابر زیاده خواهی و زورگویی بیگانگان و دشمنان؛ ۲ ـ پرهیز از هیجان زدگی 
و تصمیم احساساتی؛ ۳ ـ سرگرم نشدن به حاشیه هایی که برای مان می سازند؛  ۴ـ تشخیص اولویت ها 
با استعانت از توفیق و هدایت الهی؛ ۵ ـ اعتماد به مردم و توانایی های آنها و جوانان عزیزمان؛ ۶ ـ اعتماد 
و اطمینان نداشتن به دشمن؛ ۷ ـ جلوگیری از ورود دودستگی ها و دوقطبی ها به جامعه؛ ۸ ـ اطمینان 

به نصرت الهی.
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   حســن خدادی/ با وقوع انقالب اســالمی یکی از مهم ترین حوزه هایی که 
می توان پایه های پیشرفت و توسعه در دیگر حوزه ها را بر مبنای آن ارزیابی کرد، حوزه 
علمی و دانشــگاهی بود. عقب افتادگی های علمی نسبت به محیط بیرونی و جهانی از 
یک ســو و تحریم های شدید بین المللی و جهانی در این عرصه در کنار شرایط جنگی 
کشور، وضعیت را به جایی رسانده بود که جز با مدیریت انقالبی، کشور نمی توانست به 

اهداف مورد نظر خود دست یابد. 
یکــی از ارکان مهم در مدیریت انقالبی حوزه علمی، همانند دیگر عرصه ها نقش 
رهبر معظم انقالب و هدایت گری ها و تشویق های ایشان است. ایشان می فرمایند: »در 
مســیر پیشرفت علمی و فّناوری هیچ مانعی نباید به وجود بیاید. ... و بنده با خیلی از 
این نمونه ها در مراحل مختلف مواجه می شوم؛ یا مّطلع می شوم یا گزارشش را می خوانم 
یا حضوری احســاس می کنم؛ می دانم که ظرفّیت، فوق العاده فراوان است و می توانیم 

پیش برویم«.)۱۳۹۶/۷/۲۶(
همین ســبک مدیریت تحت فشارها و تحریم های خارجی سبب شده است یکی 
از افتخارات غرورآفرین جمهوری اسالمی ایران، رشد روزافزون و حضور فعال کشور در 
عرصه های علمی باشد؛ پیشرفت در این زمینه به قدری با سرعت انجام شده است که 

تا سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۶/۱۹۶ اختراع در کشور ثبت شده است.
به گزارش سرویس بین الملل پایگاه ۵۹۸، با پیروزی انقالب اسالمی، رشد علمی 
ایران در عرصه های گوناگون همواره صعودی و خیره کننده است؛ به گونه ای که به اقرار 
دانشــمندان غربی، ایران در زمینه علم پزشــکی در سال ۲۰۰۶ مقام ششم و در سال 

۲۰۱۰ مقام نخست علمی را در بین ۸۵ کشور جهان به دست آورد. 
ایــران همچنین در حوزه شبیه ســازی یا همتاســازی حیوانات پیشــرفت های 
خیره کننده ای داشته است و در سال ۸۵ دو گوسفند شبیه سازی شده در ایران متولد 

شدند.
در بخش ســالمت و بهداشــت نیز تعداد پزشکان از ۱۵ هزار نفر به بیش از ۱۱۱ 
هزار نفر رسیده و نیاز کشور به جذب پزشک خارجی کاماًل رفع شده است؛ همچنین 

به دلیل تغییر و تبدیل کشور قطب منطقه ای توریسم سالمت معرفی شد.
کســب رتبه نخست تولید دارو در ســطح منطقه و تولید ۹۷ درصد از داروهای 
موردنیاز و صادرات از دیگر دستاوردهای علمی در شاخه پزشکی محسوب می شود که 

می توان آن را »انقالب پزشکی« برشمرد.
در حوزه »هوافضا« هم اکنون موفق شده است در میان نُه کشور صاحب چرخه 
کامل فناوری ماهواره در جهان قرار گیرد و پرتاب کاوشگر »پژوهش« که حامل دومین 
میمون فضایی بود، سبب شد جمهوری اسالمی ایران یک گام دیگر به اعزام انسان به 

فضا نزدیک تر شود.
در حوزه »هسته ای« جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳۸۵ از طریق افتتاح پروژه 
راه اندازی دومین مجموعه جدید ســانتریفیوژهای تأسیسات هسته ای نطنز با ورود به 
مرحله صنعتی غنی سازی اورانیوم، به بزرگ ترین دستاورد فناوري تاریخ خود دست یافت.
در زمینه »فناوری نانو«، جمهوری اســالمی ایران، فعالیت هاي گسترده اي را به 
منظور بهره مندي از مزایاي این فناوري نوپا آغاز کرده است؛ به گونه ای که هم اکنون 
جمهوری اســالمی ایران در این عرصه در منطقه و بین ۵۳ کشور اسالمی رتبه اول و 

در جهان رتبه ۱۴ را دارد.
در صنعت »بیوتکنولوژی«، به ویژه در زمینه بیوتکنولوژی دارویی، از سال ۱۳۷۰ 
سرمایه گذاری مناسبی صورت گرفته است. ایران در صنعت بیوتکنولوژی دارویی پس 

از ژاپن در رتبه دوم آسیا و حتی جلوتر از کره جنوبی قرار دارد.
همچنین ایران در زمینه فناوری و تحقیقات »سلول های بنیادی« جزء ۱۰ کشور 
بر تر جهان محســوب می شود؛ چرا که محققان ایرانی توانسته اند از سلول های بنیادی 
حتی در پیوندهای مغز و استخوان، پوست و ترمیم بافت آسیب دیده قلب استفاده کنند.

ثمرات مدیریت انقالبی امام خامنه ای در حوزه علمی

پرویز سروری از نشست های اصولگرا از سخنان روحانی در نشست مدیران وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و گفت: اینکه رئیس جمهور در تریبون 
یک طرفه منتقدان را به بی سوادی و عدم اطالع از اسالم متهم می کند درست نیست، به خصوص آنکه یکی از علما نیز اعالم کرد، ممکن است با FATF به 
آرمان های اسالم لطمه وارد شود. آیا فقط آقای رئیس جمهور از اسالم مطلع و دیگران نامطلع هستند؟!، این نوع ادبیات با جایگاه ریاست جمهوری انطباق ندارد.

 ادبیات نامنطبق
 با جایگاه ریاست جمهوری

تب جلیقه زردها فراگیر شد
همزمان با فرا رسیدن سالگرد برخی انقالبات عربی سال ۲۰۱۱، مقامات برخی از این کشور ها 
به دلیل نگرانی از سرایت اعتراضات فرانسه به کشورهای شان تدابیری محدودکننده اتخاذ کرده اند؛ 
چرا که افزون بر گله مندی های اقتصادی، دسترسی جوانان به شبکه های اجتماعی فراملی سبب 
شده است زمینه برای انتقال اعتراضات فرانسه به برخی از کشور های عربی، به ویژه کشور هایی 
که با فرانسه پیوند های فرهنگی دارند، مهیا شود. با گذشت چندین سال از سقوط دیکتاتور هایی، 
همچون »حســنی مبارک« رئیس جمهور اسبق مصر، و »زین الدین بن علی« رئیس جمهور اسبق 

تونس، این کشور ها همچنان وضعیت اقتصادی نامساعدی را تجربه می کنند.
 انجمن صنفی معلمان تونس، در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر کاستن از حقوق معلمان، 
خواستار شکل گیری اعتراضاتی شبیه جلیقه زرد های فرانسه شد. البته این انجمن برخالف فرانسه، 
خواســتار پوشیدن جلیقه های سفید رنگ شد. در همین راستا، گروهی از جوانان در شبکه های 
اجتماعی پیشــنهاد دادند جلیقه معترضان تونسی، به رنگ پرچم تونس سرخ رنگ باشد. این در 
حالی اســت که دولت مصر هم نگران اســت بار دیگر کشورش عرصه تظاهرات انقالبی شود؛ به 
همین دلیل در روز های اخیر همزمان با اوج گیری جلیقه زرد های فرانسه، به طور بی سروصدا بر 

فروش جلیقه های زرد در مصر محدودیت هایی اعمال کرده است.
 کشــور اردن نیز مانند بسیاری از کشور های عربی با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کند و فعاالن اردنی گفته اند شرکت کنندگان در اعتصابات باید مانند تونس و فرانسه برای خود 
نمادی انتخاب کنند. در اینجا اردنی ها خواســتار اســتفاده از چفیه قرمز شدند. در مقابل، دولت 
اردن، بــر حق مردم بــرای انجام تظاهرات تأکید کرد؛ بنابراین ده ها نفر از مردم لندن به پیروی 
از اعتراضات مردم فرانســه پل وست مینستر را در مرکز لندن بستند و موجب ایجاد اختالل در 

رفت وآمد در این منطقه شدند.

   حمزه عالمی/ در نیمه آذر ماه، جنوب شرق ایران بار دیگر قربانی اقدامی تروریستی شد و بر اثر 
انفجار یک خودروی انتحاری دو مأمور انتظامی شــهید و ۴۳ نفر از مأموران و مردم عادی مجروح شدند. در 
این اقدام که گروهک تروریستی »انصار الفرقان« مسئولیت آن را برعهده گرفت، عامل انتحاری قصد داشت 
خودروی حامل تقریباً ۵۰۰ کیلو تی ان تی را وارد ســتاد انتظامی چابهار کند؛ اما با رشادت مأموران انتظامی 
موفق به این کار نشد و وقتی خودروی انتحاری به دیوار ورودی مقّر برخورد کرد؛ شّدت انفجار تا جایی بود 

که ترکش های خودرو تا شعاع ۵۰۰ متری پخش شد.
مسئله مورد توجه در میزان باالی خشونت و دشمنی است که در میان مهره های تروریستی ـ که عمدتاً 
به سرویس های اطالعاتی بیگانه وابسته هستند ـ شکل گرفته است. سؤال این است که چرا با وجود تالش های 
زیاد در خدمت رسانی به مناطق مرزی کشور و آگاهی مردم این مناطق نسبت به دلسوزی نیروهای نظامی، 
انتظامی و امنیتی و نیز با وجود فرهنگ جوان مردی و مرّوت در میان مرزنشینان کشور و از جمله مردم سیستان 

و بلوچستان، تروریست ها حاضر می شوند تا این اندازه از خشونت و دشمنی را در این مناطق منتشر کنند؟
روشن است که این موضوع 
دالیلی فراتر از مسائل و مشکالت 
محلــی و بومــی دارد و در واقع 
تروریســم پدیده ای اســت که 
خارج از فرهنــگ و ویژگی های 
بومی یک منطقه شکل می گیرد. 
بــه عبارتــی، در شــکل گیری 
تروریســم در بسیاری از مناطق 
جهــان، اغلب عوامــل خارجی، 
از فرهنــگ و ایدئولوژی تا لوازم 
مالی و تســلیحاتی تروریست ها 

را پشتیبانی می کنند.
در اینجا این موضوع مطرح می شــود که میزان باالی خشونت در میان گروهک های تروریستی اطراف 
مرزهای کشور، با موضوع »شّر« پیوند خورده است. چیستی شّر موضوعی بدیهی نیست و با توجه به تفکرات 

»هانا آرنت«، مسئله ای فلسفی است که سبب شکل گیری جهان بینی ویژه و تولید تروریست می شود.
شرارت مفهومی است که با وقوع جنگ های جهانی از چارچوب مفهومی سّنتی تا حدودی فراتر رفته و 
مؤلفه های جدیدی در آن مطرح شــده است. این موضوع در اندیشه هانا آرنت به جّد مورد توجه قرار گرفته 
اســت. با تأویل در اندیشــه آرنت می توان گفت، شرارت نه یک اقدام سیاسی و نه حتی اقدامی در چارچوب 
مبارزه مسلحانه است؛ بلکه ظهور خالص غرایز حیوانی و مساوی شدن انسان با پلیدی است. آرنت می گوید، 
انسان شرور پیش از هر چیز علیه تعّقل و وجدان خویش قد علم می کند و شرارت مساوی با بی فکری و تهی 
شدن فرد از انسانیت خویش است. بی فکری و تهی شدن از انسانیت، خود در غلبه زندگی مادی و ایدئولوژی 
سیطره جو و منازعه طلب ریشه دارد که آرنت تبلور این دو را در فاشیسم و نازیسم می بیند. جنایات هیتلر در 
واقع در فقر و فقدان توسعه یافتگی ریشه نداشت؛ بلکه او یک ایدئولوژی ستیزه جو را به مانعی در پیشروی تفکر 
تبدیل و انسان هایی را تربیت کرده بود که حاضر بودند به هر کاری دست بزنند. این پدیده اکنون از بین نرفته 
است و ایدئولوژی سیطره جو و منازعه طلبی، همچون وهابیت تکفیری که راه هر گونه تفکر و اندیشه را می بندد.

البته این پدیده وقتی ســرزمین ایران را آماج خود قرار می دهد، با حریف ســاده ای مواجه نیست؛ چرا 
که رویاروی قطب فرهنگی و تمدنی قرار گرفته که بیش از دیگر کشورها شهروندانش را با تفکر آشنا کرده 
و آنان را به ارزش های انســانی متوجه می کند. از اینجا باید گفت تحلیل هایی که دالیل وقوع عملیات های 
تروریستی در یک منطقه را در فقدان توسعه یافتگی، فقر و مشکالت معیشتی مردم یک منطقه جست وجو 
می کنند، ناقص بوده و چه بســا تصویر نادرســتی از مردمان این مناطق منتشر می کنند. ریشه های ترور، در 
خشکاندن تفکر، تعّقل و وجدان انسانی است که ایدئولوژی ستیزه جویی همچون وهابّیت تکفیری ایجاد می کند، 
بنابراین دعوت به تفکر اولین گام در خشکاندن این ریشه هاست و به معنای فراهم سازی فضای گفت وگو میان 
کشورهای اسالمی و برگزاری اجالس هایی، همچون کنفرانس اسالمی، رؤسای مجالس اسالمی و... است؛ اما 
این اجالس ها تا زمانی که واکاوی موقعّیت های عینّیت یافتن تروریســم و شرارت را در دستور کار خود قرار 

ندهند، کارآیی کمتری خواهند داشت.

ریشه یابی شرارِت گروهک های تروریستی 

 پهلوی  گرایی ترامپ
منابــع آگاه گفته اند، اندکی 
پــس از آنکــه »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید 
شد، دستیاران وی رویکرد جدیدی 
در قبال ایران پیشنهاد دادند. پایگاه 
خبری ـ تحلیلی »پولیتیکو« گزارش 
داده است، دســتیاران ترامپ در 
بودند  این موضوع  بررســی  حال 
کــه رئیس جمهور آمریــکا برای 
تبریک نوروز به ایرانی ها ویدئویی 
در کنار »رضا پهلوی« فرزند شاه 
مخلوع ایران ضبط کند. دو منبع 
آگاه به پولیتیکو گفته اند مقامات 
شورای امنیت ملی آمریکا در نهایت 
تصمیم گرفتند این کار انجام نشود 
و ترامــپ، ســرانجام پیامی طبق 
روال سابق منتشر کند. پولیتیکو 
در ادامه نوشته است: »پدر پهلوی 
هنگامی که از قدرت عزل شــد، 
چهره ای به شدت نامحبوب بود و 
روابط نزدیک او با واشنگتن، یکی 
 از دالیل خشــم ]عمومی[ در آن

 زمان بود.«
بنگاه کاریابی سیاسی

گفت:  ابطحــی،  محمدعلی 
»جریانی که آینده ایران را می تواند 
مدیریت کند، یک جریان سیاسی 
جدید نیســت؛ بلکه جریانی است 
که فهمی از واقعیت های اجتماعی 
داشته باشد. دنیای پسا ارتباطات 
دنیای کاماًل متفاوتی اســت و این 
دنیا بــا چهره ها و اندیشــه هایی 
که نتوانســته اند ایــن ارتباط را 
برقرار کنند، خیلی تنظیم نیست. 
دالیلی که اصالح طلبان نتوانستند 
اجرا کنند  را درست  اصالح طلبی 
عبارتنــد از: نخســت آنکه، موج 
جدی مقابله ای ســبب شده است 
کارآمدتر  و  اصیل تــر  نیروهــای 
منــزوی شــوند؛ دوم آنکه هزینه 
اصالح طلبی باال رفت، سوم اینکه، 
اعضایــی که در رده های مدیریتی 
قــرار گرفتند، ظرفیت های الزم را 
نداشــتند، چهارم اینکه آفت های 
در  دنیاطلبــی  و  افراطی گــری 
بخشــی از اصالح طلبان به وجود 
از  آمد. به طورکلــی مجموعه ای 
عوامل دســت به دســت هم داد 
تا اصالح طلبان موفق نشــوند؛ اما 
اصالح طلبی رشــد بسیار داشت. 
این یکــی از دالیل بســیار مهم 
است؛ تمایل به کسب قدرت سبب 
شد اصالح طلبان به بنگاه کاریابی 

تبدیل شوند.«
جوان گرایی دولت تدبیر

کامبیز مهدی زاده که ســال 
گذشــته داماد رئیس جمهور شد، 
چندي پیش به عنوان »دبیر ستاد 
انرژی«  فناوری های حوزه  توسعه 
معاونت علمي رئیس جمهور انتخاب 
شــد و حاال خبر رسیده است که 
او طي حکمــي از وزیر صمت، به 
عنوان معاون وزیر صمت و رئیس 
سازمان زمین شناسي منصوب شده 
است. مهدی زاده تا پیش از اینکه 
داماد روحاني شــود، سابقه جدي 
اجرایي نداشت و به گفته خودش 
جایــزه اختراعات در مســابقات 
بین المللی اختراعات را به دســت 
آورده بود. مهدی زاده متولد سال 
۱۳۶۴ در اهر اســت و هم اکنون 
در حال تحصیل رشــته مهندسی 
نفت در مقطع دکتری در دانشگاه 
آزاد اســت. وی مشاور فدراسیون 
تکواندو، فرماندار کرج و شــورای 
مرکزی دبیرخانه توســعه علوم و 
فناوری کشــورهای اسالمی بوده 

است. 
باز هم بگویید آبگوشت بزباش

امیرآبادی فراهانــی،  احمــد 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی نســبت به توانایی های 
بومی کشورمان در صنایع دریایی 
واکنــش نشــان داد و گفت: »از 
ســازمان صنایع دریایــی بازدید 
داشتم؛ به داخل زیر دریایی فاتح 
که کاماًل بومی و به دست جوانان 
ملت بزرگ ایران ساخته شده است؛ 
رفتم. باید بــه خودمان ببالیم که 
ایرانی هستیم. برخی گفتند ما به 
جز آبگوشت بزباش و قورمه سبزی 
در هیچ تکنولوژی برتری نداریم!« 
گفتنی اســت، اکبر ترکان، مشاور 
رئیس جمهــور پیشــتر در جمع 
مدیران خودروســاز و قطعه ســاز 
گفته بود که اگر قرار باشــد تعرفه 
واردات برداشــته شــود، در هیچ 
صنعتی به جز آبگوشــت بزباش و 
قورمه سبزی، تولید رقابتی و برتری 

نخواهیم داشت.«

هشدار هوشیارانه نسبت به زهر دشمن

رویخطخبر

تبیین

نکتهگرام

عکسخبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

 شورای نگهبان نگاه سیاسی به CFT ندارد
ســخنگوی شورای نگهبان گفت: »شــورای نگهبان نســبت به حوزه اجرا و چگونگی آن 
 اصاًل دخالت نمی کند؛ آنچه برعهده این شوراســت، انطباق با شــرع مقدس و قانون اساســی

 است.
 ماده CFT ۶ اعالم کرده شما نمی توانید به بهانه های سیاسی، فلسفی، نژادی و قومی حق 
شــرطی بگذارید و فقط ماده ۲۴ اســت که ارجاع به داوری و ICJ دارد. در بحث های سیاسی، 
شــورای نگهبان نگاه سیاســی به مفهوم اینکه سیاسی کاری کند یا از روش های مرسوم در بازار 

سیاست استفاده کند، ندارد.« 
در همین حال، آیت اهلل حســین نوری همدانی از مراجع تقلیــد، در درس خارج فقه خود 
که با حضور علما، طالب و روحانیون در شبســتان مســجد اعظم قــم و در جوار حرم حضرت 
فاطمه معصومه)س( برگزار شــد، گفت: »مسئوالن با مردم با صداقت حرف بزنند، مردم بیدار و 
هوشــیارند، وعده های دروغین به مردم ندهید.« وی تصریح کرد: »برخی پس از تصویب برجام 
 اظهار داشــتند همه  چیز ارزان شد، مردم می دانند این سخنان درست نیست، برجام برای مردم 

کاری نکرد.«
 این مرجع تقلید با اشاره به طرح »FATF« و »CFT« در مجلس و پیگیری آن از سوی 
برخی نمایندگان و دولت، افزود: »این کنوانسیون ها طرحی است که صهیونیست ها آن را درست 
کرده اند و می خواهند ایران آن را امضا کند، معنایش چیست؟ این یک برنامه غربی، عربی و عبری 

است که یهود و صهیونیست ها به دنبال آن هستند.« 
وی ادامه داد: FATF« و CFT پروژه ای برای نفوذ غرب به ایران اســت، از این  رو، علما 
و حوزه علمیه در برابر تصویب این گونه طرح های نفوذی سکوت نخواهند کرد و در طول تاریخ 

این موضوع ثابت  شده است.«

رئیس انجمن 
پسته: »مردم 

باید درک کنند 
و امسال گرانی 
پسته را تحمل 

کنند تا ما 
بازارهای خارجی 

را از دست 
ندهیم!«  مردم 
درک کنند و به 

آجیل دست نزنند!

فرانسه؛ پلیس موهای زن 
معترض به نابرابری ها را 

از ریشه می کشد و کسی 
چیزی نمی گوید! ایران؛ 

زنی معترض هنجارشکنی 
می کند، پلیس کوچک ترین 
کاری با او ندارد، اما آن زن 

راضی نمی شود و تحریم 
هموطنانش را درخواست 

می کند، کدام مردم آزادی 
دارند؟

گشت مرزی 
آمریکا در 

جریان تجمع در 
»سن دیگو« به 

منظور حمایت از 
مهاجران، ۲3 نفر 
از رهبران مذهبی 

و فعاالن حقوق 
بشر را بازداشت 

کرد.

اقدام تحسین برانگیز 
آیت اهلل دژکام، 

امام جمعه شیراز و 
برپایی میز خدمت 

در محل مصلی 
و مکلف کردن 

مسئوالن شهری 
برای پاسخگویی 
مستقیم به مردم 

و رسیدگی به 
مشکالت آنان.

این زوج 
فرانسوی در 

تظاهرات با هم 
آشنا می شوند و 
ازدواج می کنند، 

تصور کنید 
اول زندگی در 
درگیری و زد 

و خورد شروع 
شود، خدا آخرش 

را به خیر کند!

دو سال پیش در 
این مدرسه در 

شهر حلب سوریه، 
ادوات جنگی بود، 

اما حاال بچه ها 
آزادانه در آن 

بازی می کنند... 
زمین را صالحان 
و مستضعفان به 

ارث می برند.



* جناب آقای محمد اسالمی لطفاً بفرمایید چرا این همه جوسازی مسموم 
علیه قرارگاه وجود دارد و این حجم خدمات بی سابقه به حاشیه رفته و مسائل 

حاشیه ای پررنگ تر از متن درباره قرارگاه مطرح می شود؟
بله فضاسازی ها و جوسازی های فراوانی علیه سپاه وجود دارد. حرکت های خوب 
و مثبتی که سعی می کنند آنها را وارونه نشان دهند و مردم باید واقعیت ها را بدانند. 
مجموعه سپاه در حوزه اقتصادی و سازندگی خیلی مظلوم واقع شده است، در حالی 
که دستاوردهای سپاه در این حوزه برای کشور کمتر از دستاوردهای نظامی  آن نبوده 
است. امروز به طور کلی فشارهای استکبار جهانی به کشور در حوزه اقتصادی است و 
چون سپاه پاسدار انقالب است در این حوزه باید نقش خودش را ایفا کند. مقاومت های 
هدایت  شده ای از سوی عوامل خارجی و کسانی در داخل که امیدواریم از روی نادانی 

باشد، وجود دارد که این فضا را تخریب می کند.
اما این موضوع، یعنی حضور نیروهای مسلح در فعالیت های اقتصادی و عمرانی 
فقط در ایران نیست. در سراسر جهان ما شاهد هستیم که نیروهای مسلح نقش مهم 
و اثرگذاری در اقتصاد ایفا می کنند، از جمله آمریکا، چین و روسیه که در حوزه نظامی 
بسیار پیشرفته اند و نیروهای نظامی آنها بخشی از فعالیت های اقتصادی را هم برعهده 
دارند. منتها آنچه ما را از آنها متمایز کرده این اســت که ما تمام توان ســپاه را در 
بخش های مهندسی در خدمت مردم آوردیم و دقیقاً شناسایی کردیم که گلوگاه های 
نظام کجاســت و نظام کجاها به کمک نیاز دارد و نیاز مردم چیست. فعالیت های ما 
به هیچ وجه کاســبی و بیزینس نیست، اینکه بگوییم اآلن برویم چه حرکتی بکنیم 
که سود بیشتری داشته باشد. سود اولویت دهم ماست. مجموعه قرارگاه فعالیت هایی 
می کند که اصاًل بحث ســود در آن معنا و مفهــوم ندارد. محرومیت زدایی از منابع و 
درآمدهای خود قرارگاه انجام می شــود. ما تا شــعاع ۷۰ کیلومتری پروژه ها که اغلب 
هم در اطراف مناطق محروم و کم برخوردار برای توسعه مناطق انجام می شود بدون 
هیچ چشمداشتی اقدام به شناسایی محرومیت ها می کنیم. مدرسه، پل، مسجد، خانه 
محرومان، خانه عالم، غسالخانه، خانه بهداشت و... از جمله این پروژه ها است. البته این 
بخشی از مأموریت محرومیت زدایی است که در کل سپاه پیگیری می شود. از این میان 
برای نمونه ما شش هزار واحد مسجد، چندین گلزار شهدا، ۶۰۰ واحد مدرسه و ۵۵۰ 
واحد حوزه علمیه، ۲۵۰ واحد کتابخانه، ۸۰۵ پروژه آبرسانی و آبخیزداری، ۶۵۵ پروژه 
خانه بهداشــت، مجموعاً ۲۷۱۵ غسالخانه، سرویس بهداشتی و حمام، ۷۷۶ مجموعه 
ورزشی، ۵۱۰ واحد گلخانه، جایگاه دام و پرورش طیور، ۱۶۴۵ کیلومتر ساخت جاده 
و ۳۷۷ دهنه پل را فقط در این حوزه داشــته ایم. ما در این مناطق با بهره برداری از 
توان عمرانی و تجهیزات و دستگاه هایی که در کارگاه ها داشتیم و با استفاده از نیروی 
انســانی خودمان و با کمک مردم همان منطقه این اقدامات را انجام دادیم. در واقع، 

توان خود را در خدمت مردم منطقه قرار دادیم.

* قرارگاه با فعالیت های عمرانی که دارد به دنبال چیست؟
ما احساس می کنیم بحث ها و تدابیر رهبر معظم انقالب در اقتصاد مقاومتی در 
برخی از حوزه ها مغفول مانده و نیاز است کل بدنه کشور در آن جهت حرکت کند. اما 
این حرکت ها کند است و معظم له از آن رضایت ندارند. سپاه همیشه در جایگاه یک 
الگو برای بخش های گوناگون اجرایی و مردم مطرح بوده اســت. برای نمونه در حوزه 
هوافضا دائم دستاوردها و فعالیت های این حوزه را رهبر معظم انقالب به مثابه الگو برای 
خیلی از بخش ها مطرح می کنند. ما هم معتقدیم که مملکت در بخش هایی، به ویژه 
در حوزه اقتصاد مقاومتی به الگو نیاز دارد و سپاه در این حوزه، هم باید پیشرو باشد، 
هم پیش برنده و پیش رونده. هر چقدر ما با سرعت بیشتری حرکت کنیم، مسیر برای 
بخش های دیگر هموارتر می شود. این نقش مهمی برای ما است. اینکه تاکنون چقدر 
موفق بوده ایم، قابل نقد و بررسی است. به یقین ما هم نواقصی داشتیم که باید تالش 
کنیــم آنها را برطرف کنیم و کار را بهبود دهیم. به هرحال، مجموعه قرارگاه در این 
چارچوب ســعی کرده یک سری گلوگاه ها را شناسایی کند، مانند جاهایی که بخش 
خصوصی عالقه ای برای ورود به آنها ندارد. برای مثال معادن که درصد بسیار کمی از 
آنها بهره برداری می شود و عمدتاً بحث خام فروشی مطرح است که رهبر معظم انقالب 
در این باره بارها معترض بوده اند. این حوزه ثروتی باالتر از نفت در کشــور اســت که 
متأســفانه مغفول مانده است. همه ارکان نظام در این حوزه کم کار کردند و قرارگاه 
تازه به این حوزه وارد شده است. در حوزه پایین دستی نفت هم همین طور. در حوزه 
باالدستی و میان دستی نفت تالش بسیاری صورت گرفته، اما باز می بینیم که امروز 
محصوالتی نیاز وارداتی ما است که مواد اولیه آن از کشور خود ما صادر می شود؛ یعنی 
تمام زحماتی که برای اســتخراج و فرآوری نفت می کشــیم به نوعی واگذار می شود 
به کســانی که فناوری حوزه پایین دســتی را دارند و نیازهای داخل کشور ما به این 
محصوالت باالســت. اآلن یک نسبت بین سرمایه گذاری و میزان اشتغال وجود دارد. 
بازده سرمایه گذاری در حوزه باالدستی و میان دستی یک سوم نسبت سرمایه گذاری و 
ایجاد اشتغال در حوزه پایین دستی است و ما هم از این حوزه غافل بودیم. یعنی همان 
ســرمایه اگر یکجا هزار شغل ایجاد کند، در جای دیگر سه هزار شغل ایجاد می کند 
و از آن طرف محصوالت استراتژیک که نیاز داریم را خودمان برای مصرف داخلی یا 
صادرات تولید می کنیم. یکی از فعالیت های قرارگاه فراتر از همه امور، پژوهش در این 
حوزه ها است که گلوگاه ها را شناسایی کنیم و به نوعی کمک نظام باشیم. یک روزی 
قرارگاه در سال ۶۸ شکل گرفت که صرفاً بحث بازسازی پس از جنگ مطرح بود و بر 
اســاس اصل ۱۴۷ قانون اساسی توان آزاد نیروهای مسلح در خدمت بازسازی کشور 
قرار گرفت. آن موقع انصافاً قرارگاه نقش تعیین کننده خود را ایفا کرد. من از سال ۷۰ 
در مجموعه قرارگاه خدمت کردم. دوره ای بود که تمام پیمانکاران خارجی از کشــور 
رفتــه بودند و پیمانکاران داخلی اصاًل توان و وجود نداشــتند که کار کنند. خیلی ها 
شانه خالی کرده بودند. آن زمان ساختن یک اتوبان، یک بند، یک سد یا هر پروژه ای 
موضوع خیلی بزرگی تلقی می شد و مدیران انجام اینها را در توان خود نمی دیدند. در 
همان مقطع سد کرخه و کارون سه مطرح شد و همه به سمت شرکت های خارجی و 
مناقصات بین المللی رفتند، اما قرارگاه احداث سد کرخه را به یک سوم قیمت خارجی 
پیشنهاد کرد و قرارداد منعقد شد و در همان زمان بندی هم توانست پروژه را به اتمام 
برساند. این خط شکنی ها شد تا اینکه در کل کشور شرکت های پیمانکار به خودشان 
این اجازه را دادند که به این حوزه ها ورود کنند. بلوغ قرارگاه هم آهسته آهسته شکل 
گرفت و قرارگاه ســعی کرد اجرای پروژه های سنگین تری را تقبل کند. پیمانکارانی 
هم در کنار قرارگاه قرار گرفتند و نقش ایفا کردند. در حوزه هایی مانند نفت و گاز و 
پتروشــیمی صد درصد خارجی ها حضور داشتند. توان داخلی به بازی گرفته نشد و 
باز قرارگاه خط شکنی کرد و فعالیت های مطلوبی را انجام داد که نمونه  آن پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس بود. این پروژه سال ها به واســطه خلف وعده خارجی ها متوقف 
ماند تا اینکه در دوره تحریم قرارگاه ورود کرد. لبه تیزی به سمت قرارگاه بود، اما ما 
توانستیم از این آزمون موفق بیرون بیاییم. با ۶۷ درصد مهندسی ایرانی و ۷۰ درصد 
کاالی ایرانی و با اجرای صد درصد ایرانی این پروژه را با کیفیت باال به اتمام رساندیم 
و امروز محصول آن در اختیار نظام قرار گرفته است این همان محصولی بود که دشمن 
می خواست آن را سالح تحریم های خود کند و این گونه خطر و ریسک ناشی از تحریم 

بنزین مرتفع شد. یا اینکه کشور در بحث تونل های طویل تجربه های ناموفق داشت. 
هیچ کس سمت احداث تونل باالتر از سه چهار کیلومتر نمی رفت. تجربه های ناموفق 
باعث شــده بود که بگویند دستگاه تی بی ام در ایران جواب نمی دهد. منتها قرارگاه با 
موفقیت بســیار باال به این عرصه ورود کرد و امروز رکورد حفر تونل را هم شکســته 
اســت. امروز از تونل های ۶۵ کیلومتری و بیشــتر صحبت می کنیم. در کنار قرارگاه 
الحمدهلل گروه های زیادی شــکل گرفتند که امروز انحصار هم شکسته شده و کار در 
دســت پیمانکاران است. قرارگاه نقش تجاری ندارد، در این امر ماندگار نمی شود، ما 
خط را می شکنیم و تحویل بخش خصوصی می دهیم. خودمان می رویم به حوزه هایی 

که مغفول مانده و نظام امروز به آن نیاز دارد. 

* با توجه به وضعیت بودجه ســال آینده به نظر می رسد فعالیت های 
قرارگاه به واسطه کمبود بودجه کمتر شود، در این باره توضیح می دهید؟

االن دستگاه های اجرایی کشور مجموعاً بدهی  باالیی به قرارگاه دارند. پیشتر هم 
گفته شد که دولت مجموعاً ۳۰ هزار میلیارد و مبلغ باالیی هم مجموعه شهرداری ها 
بدهکار هستند. اما رویکرد قرارگاه این است که با توجه به فشار اقتصادی استکبار علیه 
کشور روحیه امید را در مردم ایجاد کند. کارگاه های مان فعال باشند و سعی کنیم تا 
حد امکان تعطیلی کارگاه و تعدیل نیروی انســانی نداشته باشیم. تا آنجا که برای ما 
مقدور هســت چراغ کارگاه ها روشن باشد. اآلن دولت تمام تالش خود را می کند که 
بدهی هایش را تســویه کند، اما وضعیت در کشــور وضعیت خاصی است. با توجه به 
اینکه یک بدنه سنگین از مردم به قرارگاه وصل هستند و ما کارها را خودمان انجام 
نمی دهیم و بخش اصلی کار را بخش خصوصی انجام می دهد، به همین دلیل وقتی 
به ما منابع نرسد ما هم منابع نداریم که به آن بخش بدهیم و آنها هم دچار یک سری 
مشکالت می شوند. البته، این معضل کل کشور در رابطه با پیمانکاران و مشاوران است 
که برای حل آن ما باید به سمت مسیرهای جدید برویم. از مسیرهای متداول پیشین 
باید خارج شــویم. نباید منتظر ردیف بودجه دولتی بمانیم که این محقق نشود کل 
کار می خوابد و مسیر قفل می شود. باید یک سری رویکردهای جدید ایجاد کنیم که 
مجموعه قانون گذاری کشور و دستگاه اجرایی و دولت در همین جهت حرکت کردند. 
برای مثال پیمانکاران بدهی های سنگین مالیاتی دارند که بدهی ها با طلب ها اینجا از 
سوی دولت تهاتر می شود. ولی باز محدودیت هایی است که بخش دولتی مشمول آن 

نشده که ما هستیم. مجموعه قرارگاه پیگیر است که این 
موضوع درباره قرارگاه هم انجام شود. از سویی بدهی های 
بانکی پیمانکاران است که می توانند با طلب های شان تهاتر 
کننــد. بحث بعدی واگذاری اســت و از دارایی هایی که 
دولت دارد و نمی تواند آنها را به پول تبدیل کند می تواند 
برای پرداخت بدهی ها استفاده کند. بحث واگذاری سهام 

شرکت های دولتی هم است.  
برای نمونه ما در مقطعی، از دولت خیلی زیاد طلبکار 
شــدیم، دولت آمد بابت بدهی هایش یک نیروگاه به ما 
واگذار کرد. با این نیروگاه، هم بدهی های دولت تســویه 
شد، هم محلی شد برای سرمایه گذاری جدید در نیروگاه 
با ســیکل ترکیبی که االن در دست اجراست. این اقدام 
ارزش افزوده و درآمدزایی برای ما ایجاد کرد که از محل 
درآمد آن می توانیم برخی از پروژه ها را فعال نگه داریم.  

* شما روی افتتاح ۴0 پروژه کالن در چهلمین 
ســال پیروزی انقالب تأکید کردید، به نظر شما این پروژه ها چه تأثیری بر 

اقتصاد و وضعیت کشور خواهد داشت؟
یک هدف گذاری شده بود که شاید تعدادی پروژه به اتمام برسد. شاید حدود ۶۰ 
درصد آن به اتمام می رســد. گاهی به دلیل تأمین مسائل مالی پروژه ها از زمان بندی 
عقب مانده و قرارگاه همه تالش خود را به کار گرفته که پروژه به انجام برســد. این 

تأخیر هم تا اوایل سال آینده است.
پروژه صرفاً اجرا نیست. تعریف و تملک اراضی، رفع موانع اجرا، بیمه کارگر و... 
همه اینها جزو هزینه های سنگین اولیه پروژه است؛ پروژه باید یک نقدینگی حداقلی 
داشته باشد. تمام تالش مان را به کار می گیریم که در سال آینده تمام شود. برمی گردم 
به ســؤال قبلی که سال آینده را ســخت تر دانستید. استنباط بنده این است که اگر 
یک همدلی و همکاری بین بخش های گوناگون باشد، اوضاع را خیلی خوب می توان 
مدیریت کرد. نقدینگی بسیار باالیی دست مردم است که این نقدینگی امروز هر جا 
هجمه کند برانداز اســت، به جز در عرصه تولید و ســازندگی. اگر تدبیر خوبی پشت 
موضوع باشد، ما بتوانیم موانع را برطرف کنیم و اطمینان حاصل کنیم برای مردم و 
کســانی که پول دست شان هست این پول را به جای اینکه به بازارهای واسطه گری 
ببرند بیاورند در زیرساخت های کشور، تمام مشکالت در این حوزه حل خواهد شد. با 

این منابع می توانیم کل کشور را بسازیم. 

* آیا قرارگاه طرح و ساختاری برای جذب نقدینگی سرگردان که از آن 
صحبت کردید، دارد؟

بله، ما طرح ناب را پیشــنهاد کردیم. هدف گذاری بحث این اســت که از بخش 
خصوصی اســتفاده شود؛ بنابراین آمدیم شرکت پروژه ای را تأسیس کردیم. مدیریت 
این شرکت با قرارگاه خاتم است. خودمان سهام اندکی داریم و عمده سهام آن را به 

بخــش خصوصی واگذار کردیم. طرح ناب به انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان 
به حوزه مرکزی کشور اختصاص دارد. حدود ۱۱ استان که تنش آبی دارند درگیر این 
طرح می شوند. تولید برق، تولید آب و انتقال آن به مناطق هدف در حوزه کشاورزی، 
شرب و صنعت انجام می شود. آب و برقی که تولید می شود هر دو محصول کار است 
که آب در داخل مصرف شــده و امکان صادرات برق را هم داریم که این یک الگوی 
اقتصادی اســت. بخش خصوصی آمد سهامدار شد و ما محوریت را برعهده گرفتیم، 
چون یک محوریت  از ســوی یک مجموعــه حاکمیتی نیاز بود. باید پیگیری هایی از 
دستگاه های دولتی می شد و موانعی هم که بر سر راه بود برطرف می کردیم. این طرح 
در ســطح ریاست جمهوری هم ارائه شد و ایشــان و معاون اول شان نظراتی داشتند 
و به وزارت نیرو هم ابالغ شــد. ما تعامــل تنگاتنگی داریم. چند موضوع وجود دارد؛ 
اول اینکه بخش خصوصی به این کار اطمینان کند، دوم اینکه خرید برق و آب باید 
تضمینی باشد و مجوزهای الزم برای صادرات فراهم شود. این طرح در سواحل مکران 
با خط لوله گازی که برای پاکســتان کشیده شده و بدون استفاده مانده کار می کند 
و به وسیله نیروگاه برق و سیکل ترکیبی آب دریا به وسیله گاز به برق و آب شیرین 
تبدیل می شود. در فاز یک سه استان سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان 
رضوی یک آب مطمئن را تجربه می کنند. فازهای بعدی هم برای دیگر استان ها است. 
این یک نمونه بود. اگر بتوانیم مدل هایی را ایجاد کنیم که این سرمایه های سرگردان 
به سمت ساخت زیرساخت های کشور هدایت شود، می توان طرح های واقعاً اقتصادی 

در زیرساخت های کشور اجرا کرد.

* با توجه به اینکه چهلمین سال حیات انقالب پس از پیروزی است، در 
سال 97 چه فعالیت هایی داشته اید؟ 

در این حوزه که فرمودید یک سری پروژه پایان یافته و یک سری در حال ساخت 
داریم. در بخش تولید بنزین کل ظرفیت کشــور هشــت میلیون لیتر در روز بود که 
امروز به ۳۷ میلیون لیتر رسید، سهم قرارگاه در این افزایش تولید حدود ۵۴ درصد 
اســت. در تولید گاز شــیرین از ۶۵۰ میلیون متر مکعب، ۱۵۰ میلیون متر مکعب را 
قرارگاه اضافه کرد؛ یعنی ۲۳ درصد. در بخش مخازن در نفت، گاز و پتروشــیمی ۵ 
میلیارد متر مکعب ظرفیت کشور بوده که ۶ میلیارد متر مکعب را قرارگاه اضافه کرد؛ 
یعنی ۱۲۰ درصد. در بخش گازوئیل و ســایر فرآورده ها ۹۰ میلیون لیتر روزانه بوده 
که ۲۳ میلیون لیتر را قرارگاه توانسته کار کند؛ یعنی ۲۵ 
درصد. خطوط انتقال نفت و گاز ۹ هزار کیلومتر بوده که 
۴۶۰۰ کیلومتر را قرارگاه کار کرده که ۵۱ درصد است. در 
بخش سدسازی حجم مخزن سدهای کشور ۲۱ میلیارد 
لیتر مکعب است که ۶۲ سد با مجموع مخزن ۲۵ میلیارد 
متــر مکعب را قرارگاه اضافه کرده؛ یعنی ۱۱۹ درصد. در 
بخش تونل های انتقال آب ۶۵۰ کیلومتر تونل داشتیم و 
۵۰۰ کیلومتر قرارگاه آورده که ۷۷ درصد می شود. خطوط 
انتقال آب ۸۱۰۰ کیلومتر بوده که ۶۴۰۰ کیلومتر در ۱۵ 
استان، معادل ۷۹ درصد به همت قرارگاه انجام شده است. 
در بخش آزادراهی ۱۲۵۰ کیلومتر ظرفیت کشور بود که 
۱۴۵۰ کیلومتر قرارگاه اضافه کرده، خط راه آهن ۹۶۰۰ 
کیلومتر بوده که ۳۹۰۰ کیلومتر را قرارگاه کار کرده است؛ 
یعنی حدود ۴۱ درصد. در خطوط مترو ۲۷۷ کیلومتر بوده 
کــه ۲۵۰ کیلومتر معادل ۹۰ درصد قرارگاه اضافه کرده 
اســت. در صنایع مس ۸۱۰ هزار تن ظرفیت کشور بوده 
که ۲۵۰ هزار تن معادل ۳۱ درصد را قرارگاه افزوده اســت. صنایع فوالد ۱۴ میلیون 
متــر مکعب بوده که یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن، معادل ۱۱ درصد به همت قرارگاه 
بوده اســت. در بحث بندر و اسکله ۳۳ پست داشتیم که ۵۲ پست آن را قرارگاه کار 
کرده، یعنی معادل ۵۷ درصد. در بخش الیروبی ۲۸ میلیون متر مکعب بوده که ۵۱ 

میلیون متر مکعب، معادل ۸۲ درصد کار قرارگاه بوده است. 
بــه یقین می توان گفت، قرارگاه در بحــث محرومیت زدایی، در بخش الیروبی 
و احداث اســکله بســیار خوب عمل کرده اســت، به طوری که برای مردم بومی و 
ماهیگیران حدود صد اسکله احداث کرد که واقعاً تحولی بزرگ در اقتصاد و معیشت 
مردم منطقه بود. بعید می دانم کسی در این سطح و حجم و با این سرعت توان انجام 

این پروژه ها را داشته باشد.

* به اسکله و بنادر اشاره کردید، قرارگاه مجموعه بزرگی مانند صدرا را 
دارد، درحوزه کشتی سازی چه عملکردی دارید؟

ببینید در بخش ساخت شناور متأسفانه همه خدمات دریایی در حوزه خلیج فارس 
و دریای عمان را شناورهای خارجی می دهند و به این طریق کلی ارز از کشور خارج 
می شود. اما ما این توانمندی را داریم در زمان بسیار کوتاهی تمام شناورها را با تالش 
شرکت صدرا بسازیم و جایگزین کنیم. برای اجرای آن مدل مالی داریم، اگر کمی به 
ما کمک شود و صندوق توسعه ملی کمک کند، ظرف مدت کوتاهی تمام خدمات را 

ساخت ایران می کنیم. حضور خارجی ها در این عرصه مشکل ساز خواهد بود. 

* اینکه هنوز موفق نشــده اید این کار را انجام دهید، دلیل سیاسی و 
منافعی برای کسی داشته است؟

نه به صورت کلی به شما بگویم، چون حتماً می خواهید درباره ارتباط قرارگاه با 

دولت ها هم بپرسید. مجموعه قرارگاه خاتم یک مجموعه خدمتگزار است و تمام تالشش 
کمک به دولت برای بهبود وضع زندگی مردم است و از وقتی تأسیس شده تا به امروز 
با تمام دولت ها کار کرده است. جایگاه ما کمک به دولت ها برای بهبود زندگی مردم 
است و معموالً همه دولت ها از این ظرفیت بهره برده اند. امروز هم ما شاهد بهره برداری 
از این ظرفیت هستیم، چه بسا در این وضعیت هم این بهره برداری بیشتر خواهد شد 
و این یک امر مهم برای نظام اســت. همیشــه در صحنه هستیم و همه این را درک 
کردند، به ویژه بعد از مســائل به هم ریختن برخی توافقات بین المللی و تحریم های 
جدید که به همه اثبات شد که باید با نگاه به درون کار کنند و از ظرفیت های داخلی 
بهره  ببرند. قرارگاه هم در این حوزه صد درصد در خدمت نظام است و هر کاری که 
بتواند انجام می دهد و به یقین هم با همدلی همه مسائل قابل حل هست و ما هم تا 

آخرین حد توان مان کمک خواهیم کرد.

* لطفاً بفرمایید برای سال آینده چه برنامه ای دارید؟
با تعامل خوبی که با دولت داریم، پروژه هایی برای سال آینده وجود دارد که اگر 
شرایط آن از جمله تأمین منابع محقق شود، بر روی حدود ۵۰ تا از این پروژه ها کار 
می شــود. این پروژه ها در همه حوزه ها است. البته در بحث تأمین منابع مالی دولت 
محدودیت هایی دارد و ما خودمان هم عرض کردم شیوه هایی برای تأمین منابع داریم 
و به تازگی روی آن کار کردیم و به دولت هم پیشنهاد دادیم که اگر دولت همراهی 
کند حل خواهد شد. اآلن شما با برخی پیمانکاران مواجه هستید که مطالبات شان را 
با همه مسائلی که گفتم پرداخت نکردیم، یعنی نتوانستیم پرداخت کنیم، چون دولت 
مطالبات ما را پرداخت نکرد. این مشکل هم فقط برای قرارگاه نیست، همه مجموعه هایی 
که با دولت و شــهرداری ها کار کرده اند، این مشکل را دارند. متأسفانه هیچ جایی به 
لحظه پول را پرداخت نمی کنند. البته برخی از مدعیان بدهی هم به واســطه ایراد و 
اختالف قراردادها مدعی طلب هستند که اغلب هم پس از مراحل قانونی حل می شود. 
امــا تمام تالش مان این اســت که پرداخت مطالبــات را در اولویت بگذاریم، تا 
جایی که امکان داشته باشد مطالبات را از دولت بگیریم و بدهی ها را تسویه کنیم و 
از دارایی ها و منابع خود هم برای این منظور استفاده کنیم. برنامه ریزی کردیم که از 
محل فروش دارایی هایی که امکان دارد بخشی از این دیون را پرداخت کنیم. طلبکاران 
خرد را تســویه می کنیم و برای وصول طلب های بزرگ تر یک سری روش هایی را به 

دولت پیشنهاد کرده ایم. 

* بحث تهاتر بدهی ها که دولت پیشنهاد داد هم همین است؟
خیــر، تهاتر فقط برای بخش خصوصی بود. ما هم رایزنی کردیم برای اینکه در 
اصالحیه ای مشــمول این قانون شــویم تا یک بخش از بدهی ها مانند مالیات و این 

مسائل تسویه شود. 
 

* بدهی های دولت چقدر است؟
دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که پیشــتر هم سردار عبداللهی اعالم 
کرده بود و اضافه نشــده، شهرداری ها هم هســتند که فقط شهرداری تهران ۱۸۰۰ 
میلیارد تومان بدهی دارد. اما چون اولویت ما مردم است، باز هم با وجود برخی خلف 
وعده ها پروژه های شــهری را تعطیل نکرده ایم. البته در دوره آقای افشــانی قرار بود 
به ازای انجام پروژه ها به قرارگاه ملک و زمین واگذار شــود تا قرارگاه از محل فروش 
اینها هزینه هایش را تأمین کند که این امر هم هنوز محقق نشــده است، چون خود 
شــهرداری ها نمی توانند امالک و زمین را مســتقیم بفروشند؛ چرا که مسائل قانونی 
بسیاری دارد، اما قرارگاه به طور قانونی توان این کار را دارد. این مدل مالی خوبی بود 
که هنوز اجرایی نشــده است. االن با وزارت بهداشت هم وارد همکاری شده ایم و در 

حال ساخت بیمارستان برای شان هستیم.

* ســتاره خلیج فارس که یکی از مهم ترین پروژه های قرارگاه است به 
کجا می رسد؟

این پروژه برای قرارگاه و کل کشور یک رکورد است. در فازهایی که افتتاح شد، 
۶۷ درصد مهندسی به واسطه این که بخش هایی از مهندسی در گذشته انجام شده بود 
ایرانی بود. ۷۰ درصد کاال هم ایرانی و اجرا که صد درصد ایرانی بود. فاز سوم در حال 
اتمام است. این پروژه تا شش فاز طراحی شده است. فاز چهارم را در یک زمان بندی 
۲۴ ماهه با مهندســی، کاال و کار صد درصد ایرانی تحویل خواهیم داد. جلساتی هم 
با سازندگان داخلی داشتیم و تمام ظرفیت ها شناسایی شده است. تأمین مالی هم با 

خود کارفرما، یعنی وزارت نفت است.
منطق حکم می کند پاالیشگاه و زمینی که در بندرعباس است با این ظرفیت و 
با این زیرساخت ها از تمام ظرفیتش استفاده شود که این حدود شش فاز خواهد بود.

* شما خودتان هم ظرفیت سرمایه گذاری روی پروژه های مهم را دارید؟
مالکیت قرارگاه برای ســپاه است و هرگونه سرمایه گذاری ما به مجوز ستاد کل 
نیروهای مســلح نیاز دارد. در این حوزه هر جا ورود کردیم و طرحی دادیم با مجوز 
بوده اســت. ولی مهم تر از همه این اســت که هر طرح عمرانی و زیربنایی که بتواند 
نقدینگی ســرگردان را از دست مردم جمع کند، مفید است. قرارگاه بخش کوچکی 
را سرمایه گذاری کند و بخش عمده سرمایه از طرف مردم با مدیریت قرارگاه باشد.  

* قرارگاه در بحث آب هم ورود داشــته، مانند سدسازی ها و خطوط 
انتقال آبی که فرمودید تا طرح ناب برای سرمایه گذاری در تأمین آب مناطق 
مرکزی ایران از دریای عمان و ابر پروژه مهار آب های مرزی که توضیحاتی 
در ایــن باره دادید، اما دیگر حوزه هایی که قرارگاه حضور دارد و پروژه های 
مهمی هم هســتند، مانند کنار گذر جنوبی تهران، راه آهن چابهار زاهدان، 
بندر چابهار، حوزه معدن و صنایع پایین دستی نفت هم که شما کار می کنید 
و فرمودید برای بیشــتر آنها طرح هایی برای تأمین مالی دارید. لطفاً درباره 

کلیت این فعالیت ها توضیح دهید.
قرارگاه خاتم مانند هر ســازمان دیگری نیاز به روزآمد شــدن دارد. مأموریت 
پاسداری از نظام در حوزه اقتصادی بر عهده ماست. چارچوب و اصول ثابت است، اما 
تاکتیک ها متغیر خواهد بود. ما در حال بررسی هستیم که ببینیم در کجای نظام در 
حوزه های گوناگونی که مربوط به تخصص های ماست، خأل وجود دارد تا بنا به تدابیر 
رهبر معظم انقالب به ویژه در حوزه های مغفول مانده اقتصادی وارد شویم. این خود 
شاید سبب شود که ما تغییراتی در ساختار و سازمان داشته باشیم. این موضوع را به 
صورت علمی بررســی می کنیم. ما پژوهشکده ای را فعال و مجموعه گروه های علمی 
و فنی مان را درگیر کردیم تا ببینیم در کدام حوزه ها باید کار انجام شــود و اگر نیاز 
شــد رویکردها و ساختار را بر اساس نیاز تنظیم می کنیم، ولی باید بدانید قرارگاه در 
هر کاری که وارد شــود، جدی است و با عزم جهادی کار می کند، رکوردهایی که در 

خیلی از زمینه ها از قرارگاه به جا مانده تأییدکننده این موضوع است.
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در توسعه کشور

روایت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( از کّم و کیف حضور قرارگاه در سازندگی و اقتصاد کشور

اولویت ما حوزه های مغفول مانده اقتصادی است

 ما در حال بررســی هستیم که ببینیم در 
کجای نظام در حوزه های گوناگونی که مربوط 
به تخصص های ماست، خأل وجود دارد تا بنا به 
تدابیر رهبر معظم انقالب به ویژه در حوزه های 
مغفول مانده اقتصادی وارد شــویم. این خود 
شاید سبب شود که ما تغییراتی در ساختار و 
سازمان داشته باشیم. این موضوع را به صورت 
علمی بررســی می کنیم. ما پژوهشکده ای را 
فعال و مجموعه گروه های علمی و فنی مان را 
درگیر کردیم تا ببینیم در کدام حوزه ها باید کار 
انجام شود و اگر نیاز شد رویکردها و ساختار را 
بر اساس نیاز تنظیم می کنیم، ولی باید بدانید 
قرارگاه در هر کاری که وارد شود، جدی است 

و با عزم جهادی کار می کند

 عمار قلعه نوئی/ قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اگرچه سال ۱368 و پس از دوران دفاع مقدس تأسیس شد، اما به دلیل ضرورت کارهای مهندسی و عمرانی برای نیروهای مسلح طرح و ایده آن در دفاع مقدس ارائه شد. تجهیزات و ادوات این حوزه پس از آتش بس می توانست 
برای جنگ احتمالی بعدی یا آماده ســازی و ســاخت پادگان های جدید یا احتماالً اســتفاده در رزمایش ها به انبارها برود، اما از آنجا که سپاه نیروی انقالب و یک نهاد جهادی بود، نمی توانست جهاد را در جنگ نظامی خالصه کند؛ از این رو جهاد دیگری آغاز کرد که ابتدا با نام بازسازی 
شناخته شد و پس از مدتی سازندگی نام گرفت. اما این همه ماجرا نبود، دورانی که دشمنی ها و حقدها علیه ملت ایران شدت می گرفت و این دشمنان از دل وابستگی کشور به آنها در پی نابودی کشور بودند و میدان های حیاتی کشور در حوزه های گوناگون اقتصادی و عمرانی را با وجود 
همه وعده ها و قراردادهای خود رها کردند، این بار جوانان قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( بودند که وارد میدان شدند و از دل تحریم ها، وابستگی ها را به خودکفایی تبدیل کردند. اگرچه آغاز این راه هزینه بر بود، اما امروز که خودکفایی و دانش بومی در بسیاری از حوزه های عمرانی 
و سازندگی کسب شده، تمام این هزینه ها به سرمایه تبدیل شده است. در سالگرد تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( بر آن شدیم تا درباره واقعیت های حضور این قرارگاه بنویسیم که فرمانده جدید و جوان قرارگاه دکتر سعید محمداسالمی این فرصت را برای مان فراهم کرد 

تا به همراه چند نفر از خبرنگاران میهمان وی باشیم و در نشستی اختصاصی و صمیمانه با وی به گفت وگو نشستیم در ادامه بخش هایی از این گفت وگو از نظرتان می گذرد.
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 رضا اشــرفی/ بیش از سه 
سال از حمله ائتالف عربی به ریاست 
عربستان ســعودی علیه مردم یمن 
گذشــت و بیــش از ۱۰ میلیون نفر 
از مردم مســلمان بــه ویژه کودکان 
گرسنه، کشته یا آواره شدند. گزارش 
سازمان ملل نشــان می دهد ائتالف 
آمریکایی ـ سعودی در یمن نسل کشی 
گسترده ای صورت می دهد، در حالی 
که قدرت های مدعی حقوق بشر در 
برابر آن سکوت کرده و حتی عربستان 
را تســلیح کرده انــد. آمریکا نه تنها 
اعتراضــی به این موضوع نکرد؛ بلکه 
از همان ابتدا به شــکل مســتقیم و 
غیرمستقیم به سعودی ها کمک کرد. 
شاخک های حقوق بشری کشورهای 
اروپایی نیز نجنبیــد و حتی میزان 
فروش و صادرات ســالح خود را به 
قبیله سعودی و دیگر کشورهای حاضر 

در ائتالف افزایش دادند.
بر همین اســاس، بیش از یک 
ماه پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه 
و جیمــز متیس، وزیــر دفاع ایاالت 
متحده با انتشــار بیانیه ای خواستار 
پایان یافتن جنــگ و آغاز مذاکرات 
بیــن دو طرف شــدند. پمپئو از دو 
طرف خواســت که به حمالت خود 
علیه یکدیگر پایــان دهند و خود را 
برای شروع مذاکرات در سوئد آماده 
کنند. اما جنگ و حمله به یمن حتی 
در مناطق غیرنظامی  و به لحاظ عرف 
انسانی جنگی، در حوزه های ممنوعه 
ادامه پیدا کرده است. جدای از اینکه 
چرا هنوز شرایط برای مذاکرات آماده 
نشده، این سؤال مطرح است که چرا 
آمریکا در چنیــن وضعیتی خواهان 

پایان جنگ شده است؟
ضمــن اینکــه پــس از بیانیه 
آمریکا، عربستان سعودی و متحدانش 
همچون امارات متحده عربی، مصر و 
بحرین به سرعت در حال آماده شدن 
برای پایان جنگ هســتند و حتی به 
عقیده برخی از تحلیلگران به این دلیل 
حمالت خود را شدت بخشیده اند تا 
با پیروزی نســبی در زمین، شرایط 

بهتــری برای مذاکــرات پیدا کنند. 
موضوع دیگری که در این درخواست 
نهان اســت این است که اگر آمریکا 
بخواهد می توانــد به جنگ هایی که 
در منطقه به راه انداخته پایان دهد، 
و تروریست ها و حامیان شان را گوش 
به فرمان نگه دارد تا دیگر دســت به 
ســالح نبرند و پس از آن مســائل و 
مشکالت خودشــان را در مذاکرات 

حل وفصل کنند. 
اما پرســش اصلی این است که 
چرا آمریکا در چنین شرایطی خواهان 
پایــان یافتن مذاکرات اســت؟ این 
موضوع را می توان از زوایای گوناگونی 
بررســی کرد. ابتدا اینکه، واشنگتن 
نگران گســترش عملکــرد و بازی 
ژئوپلیتیکی روسیه در حوزه غرب آسیا 
و خلیج فارس است. روس ها با توجه 
به حضور جدی در ســوریه و حوزه 
مدیترانه که متصل به دریای ســیاه 
است، نیم نگاهی به منطقه خلیج فارس 
نیز دارند و نگاه انسانی کمک رسانی به 
یمنی ها می تواند این شرایط را برای 
آنها فراهم کند. این موضوعی اســت 
که واشــنگتن نمی تواند به راحتی از 
آن بگذرد؛ زیــرا عالقه ای ندارد یک 

رقیب بین المللی در این منطقه حضور 
نظامی  و امنیتی داشته باشد.

موضوع دیگر این است که قتل 
جمال قاشقجی بسیاری از معادالت را 
تغییر داد. اگرچه دونالد ترامپ پس از 

قتل این روزنامه نگار مرموز، هنوز به 
شیر گاو منطقه ای خود عالقه نشان 
می دهد، اما حســاس شــدن افکار 
عمومی جهان به نهادهای آمریکایی، 
اروپایی و بین المللی به راحتی اجازه 

نمی دهد کــه از چنین جنایت هایی 
بگذرند و همواره بــه متحدان خود 
تسلیحات ارسال کنند. اگر چه شواهد 
ظاهری نشان می دهد ترامپ تنها به 
پول فکر می کند، اما زمینه های اتصال 
قتل قاشقجی به جنایت های یمن که 
از یک مرجع است،  افکار عمومی جهان 
را به طور مستقیم در مقابل غرب قرار 

داده است. 
کشــورهای  برای  موضوع  این 
غربــی به قدری اهمیت داشــت که 
حتی در اولین سفر مهم بین المللی 
عربستان  ولی عهد  محمدبن سلمان، 
سعودی و حضور در اجالس گروه ۲۰، 
هیچ یک از مقامات و سران کشورها با 
او گرم نگرفته و حتی در مراسم عکس 
با وی دست هم ندادند. آنها به خوبی 
می دانستند که در عربستان دالرهای 
فراوانی خوابیده است که می تواند به 
جیب شان برود، اما از نگاه حساس و 
انتقادی افکار عمومی  هراس داشتند. 
به هر حال، با فراهم شدن شرایط 
مذاکره و کناره گیری ســعودی ها از 
تــداوم حمله به یمــن، بزرگ ترین 
شکســت برای قبیله ســعودی رقم 
خواهد خورد. بــه این دلیل که این 

قبیله در اولین جنگ بزرگ خود در 
بیرون از مرزها به شکل قطعی دنبال 
پیروزی بود، اما پس از نزدیک چهار 
ســال هیچ دســتآوردی جز کشتار 
غیر نظامیان نداشــت. در حالی که 
مردم یمن بدون امکانات بارها خاک 
عربســتان و امارات را هدف گرفتند. 
مهم تریــن دلیل مقاومــت آنها این 
است که معتقدند خودشان باید برای 

کشورشان تصمیم بگیرند.
امــا از آنجا که ســعودی ها از 
هرگونه تحولی که در منطقه به سمت 
انتخابات و دموکراســی نسبی پیش 
می رود، هراســان و نگران گسترش 
فکــری آن به داخــل مرزهای خود 
هســتند، بــه همین دلیــل از همه 
دیکتاتورهای سنتی منطقه حمایت 
کــرده و تغییرات مردم ســاالرانه را 
بر نمی تابنــد. این موضــوع بیش از 
همه در مصر خود را نشــان داد که 
به کمک آمریکا و به هر شکل ممکن 
علیه محمد مرســی، نخست وزیری 
بود،  اخوان المســلمین  برگزیده  که 
کودتا کردند. اکنون السیسی به پاس 
این خدمت در ائتالف حاضر شــده و 
علیه مردم یمــن می جنگد؛ جنگی 
بی حاصل که غــرب و متحدانش در 
منطقه سعی می کنند همه امتیازات 
مورد عالقه شان را در مذاکرات سوئد 

به دست بیاورند. 
حاال غرب در آســتانه جشــن 
هفتادمین ســالگرد تصویب اعالمیه 
حقوق بشــر قــرار دارد؛ اعالمیه ای 
که برای غربی ها بــه ویژه آمریکا به 
اســلحه ای مرگ آور علیه مخالفان و 
مرجعی برای تقســیم منافع و منابع 
بین خود و متحدان حتی با کشــتار 
بی پایان کودکان جهان تبدیل شده 
اســت. حقوق بشر غربی همچنان بر 
اســاس منافع این کشــورها تعریف 
می شود و نه بر اساس قوانین جهانی، 
چنانکــه نمود این امر را در همراهی 
آنهــا با قاتالن ملت های فلســطین، 
سوریه، عراق و یمن می توان مشاهده 

کرد. 
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در  عراق  غفوری/  قاسم    
سال ۲۰۱۴ شاهد فاجعه ای بود که 
در نتیجه آن برخی ناظران سیاسی و 
امنیتی حتی از فروپاشی یکپارچگی 
این کشور و تسلط تروریسم و مخالفان 
یکپارچگی عراق بر این کشور سخن 
گفتند. داعش که در سوریه شکست 
 خــورده بود، بــا هماهنگی بعثی ها 
و برخــی جریان هــای داخلی عراق 
وارد موصل شــد و به ســمت مرکز 
پیشروی کرد. حرکتی که تنها عامل 
بازدارنده آن فتوای مرجعیت دینی 
و تشکیل نیروهای مردمی، همچون 
امارت  نابودی  بود که  حشدالشعبی 
داعش در عــراق را رقم زد؛ چنانکه 
»حیدر العبادی« نخست وزیر سابق 
عراق، نهم دسامبر ۲۰۱۷، آزادسازی 
سراسر عراق از دست داعش را اعالم 
کرد و فردای آن روز، تعطیل رسمی 
اعالم و »یوم النصر« نام گذاری شد. 

اکنون یک ســال از آن زمان 
می گــذرد و اوضاع عراق بیان کننده 
لزوم توجه به اصولی است که برای 
مقابله بــا تهدیــدات و نیز تحقق 
مطالبات مردم و اهداف دولتمردانش 
باید مدنظر قرار گیرد. نخست آنکه، 
برای  غــرب  تالش های  ســرانجام 
پیروزی داعش بی نتیجه ماند و پس از 
ماه ها در پی مبارزه نیروهای مشترک 
عراقی در جبهه هــای گوناگون، به 
ویژه برنامه ریزی های دقیق نیروهای 
حشد الشعبی که با فتوای مرجعیت 
عالی شیعیان در سال ۲۰۱۴ تشکیل 
شد، تروریســت ها مجبور شدند به 
حاشــیه مرزها پناه ببرند. داعش با 
از دست دادن شهر موصل در عراق، 
پایان خود را به چشم دید. نبردهای 
عراقی ها با داعش برای شکست این 
گروه تروریستی که سال پیش محقق 
شد، یک عملیات آزادسازی ناممکن 
نظامی با حداقل خســارت به شمار 
می آیــد. نیروهــای امنیتی عراق با 
عناوین گوناگون پیروزی علیه داعش 
را رقم زدند و امروز اگرچه این گروه 
تروریستی هیچ شهری را در سلطه 
خــود ندارد، اما ایــن امر به معنای 
خاموشــی و پایان داعش نیســت؛ 
بلکه هســته های خاموش این گروه 
تروریســتی همچنان در حال انجام 
حمالت تروریستی و تهدید امنیت 
عراق هســتند و هنــوز این نگرانی 
وجود دارد که برخی کشورهای عربی 
و غربی با حمایت از بقایای داعش، از 
آن در راستای منافع خود بهره برداری 
کنند. بر اساس این، استمرار آمادگی 
نظامی و تقویــت ارتش و نیروهای 
مردمی می تواند از اصول اساسی برای 
مقابله با بقایای تروریست ها و تقویت 

امنیت عراق باشد. 
دوم آنکه، مبارزه با فساد یکی 
از مهم تریــن دغدغه هــای دولت و 
پارلمــان جدید عراق بــرای ترمیم 
ســاختار سیاســی این کشور است 
و در کنــار آن، ضرورت بازســازی 
این کشــور به دلیل اشغالگری های 
داعــش، از دیگر نیازهای مبرم ملت 
عراق به شــمار می رود؛ اما با وجود 
گذشت یک سال از آزادسازی عراق 
از دســت داعش، هنوز بازسازی این 
کشور جنگ زده به صورت جدی کلید 
نخورده اســت. بحران های سیاسی 
جــاری در عــراق، هر بــار موجب 
ناکام ماندن پروژه بازســازی مناطق 
جنــگ زده در این کشــور به دلیل 
اقدامات داعش می شود. ضمن اینکه 
حل و فصل نشدن مشکالت سیاسی 
در این کشــور موجب شــده است 
کشــورهای متعهد به بازسازی این 
کشور، تأکید  کنند که تزریق کمک 
مالی به کشــوری که از نظر سیاسی 
دچار شکاف است، می تواند به تغذیه 
شبکه های فساد مالی در این کشور 
منجر شود؛ شبکه های فساد مالی که 
شخصیت ها و مسئوالن سیاسی آن 
را اداره می کنند؛ از این رو به همین 
بهانــه اجرای تعهدات شــان در این 
زمینه را به تأخیر می اندازند. در این 
میان، رسیدن همگان به نقطه واحد 
حفظ یکپارچگــی و تمامیت ارضی 
کشــور و خــودداری از رویکردهای 
جدایی طلبانه مؤلفه ای مهم در تحقق 
این اهداف است؛ مؤلفه ای که البته 
بــا چالش های متعــددی از جمله 
دخالت های بیگانــگان برای تجزیه 
عراق و نیز اعمال تحریم های اقتصادی 
و سیاسی علیه این کشور مواجه است؛ 
برای نمونه، می توان به تقالی  آمریکا 
برای تحریم عراق بــا ادعای تحریم  
علیه ایران اشاره کرد که برای تضعیف 
دولت مرکزی و بازگرداندن بعثی ها و 
مهره های آمریکایی ـ سعودی به قدرت 

صورت می گیرد. 

  عبداهلل عبادی/ مالدیو کشور کوچکی 
واقع در جنوب غربی هند است، پایتخت آن ماله و 
جمعیت آن حدود ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است. 
دین رسمی این کشور اسالم است و پیروی از دیگر 
ادیان در مأل عام ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. 
بنــا بر روایات تاریخی، یک روحانی ایرانی به نام 
»یوسف تبریزی« مردم مالدیو را مسلمان کرده 
اســت، با این حال اکنون بیشتر مردم این کشور 

مالکی هستند.
با وجود اینکه این کشــور از نظر آب و هوا 
و جغرافیا یک مرکز مهم گردشــگری در جنوب 
شرق آســیا به شــمار می آید، مردم این کشور 
معتقدند، مالدیو به زمین حاصلخیزی برای رشد 
تروریســم از نوع داعشی آن تبدیل شده است و 
تا امروز بیش از ۲۰۰ شهروند مالدیوی به سوریه 
و عــراق ســفر کرده و در آنجا بــه صفوف گروه 
تروریســتی داعش پیوسته  و به جنگ مشغولند. 
این در حالی اســت که کشــور مالدیو کمتر از 
۵۰۰ هــزار نفر جمعیت دارد و با توجه به چنین 
جمعیتی است که می توان گفت مالدیو بیشترین 
پیکارجو را در میان افراد گروه تروریستی داعش 
دارد و البتــه تا به امروز بیــش از ده پیکارجوی 
 مالدیوی در عراق و سوریه به هالکت رسیده اند.

مدارس ســلفی و به اصطالح مــدارس قرآن در 
مالدیو با کمک های مالی مستقیم رژیم آل سعود 
به فعالیت های تبلیغی و گاه مســموم خود ادامه 
می دهند. خیابان هــای ماله نیز جایگاه باندهای 
جنایتکار خیابانی است و همین باندهای خالفکار 
هســتند که نطفه اصلی تفکرات شــبه نظامی و 
تروریســتی در این کشور را شکل می دهند. ماله 
یا همان متروپل جزیره ای مالدیو در واقع تصویری 
متفــاوت از آن چیزی دارد کــه در ذهن مردم 
جهان از مالدیو نقش بســته است. در این شهر 
با مســاحت کمتر از شش کیلومتر مربع نزدیک 
به ۱۳۰ هزار نفر زندگی می کنند. میزان بیکاری 
به شدت باالست و بسیاری از جوانان آن به مواد 
مخدر اعتیاد شدید دارند. این گروه از جوانان در 
باندهای مختلف و اغلب رقیب یکدیگر عضویت 
داشــته و در اصل بخش هایی از شهر ماله تحت 

تسلط همین باندها قرار دارد.
 اگرچه اعضای این باندها یک زندگی سراسر 
گناه آلود و آشــفته را می گذراننــد و به عبارتی 
زندگی این افراد هیچ نسبتی با پرهیزکاری ندارد، 

اما طی چند ســال گذشته شمار بسیار باالیی از 
همین گروه های خالفکار به گروه  های افراطی و 
جهادی جذب شــده اند. برای نمونه افراد همین 
گروه ها بودند که یــک وبالگ نویس دگراندیش 
را در ســال ۲۰۱۲ به قصد کشــت مورد ضرب 

و جــرح قرار دادنــد و در 
همان سال بود که »آفراشیم 
علی« روحانی مســلمان و 
نماینــده لیبــرال پارلمان 
مالدیــو در مقابل خانه اش 
آماج ضربــات چاقوی این 
قرار  تنــدرو  خالفــکاران 
گرفت. یکی از روزنامه نگاران 
و وبالگ نویسان مالدیوی به 
نــام »ریلوان احمدعبداله« 
نیز از آگوست سال ۲۰۱۴ 
ناپدید شد و تا به امروز اثری 
از او یافت نشده است. این 

وبالگ نویس انتقــادات تندی علیه این باندهای 
تبهکاری مطرح کرده بود.

بیــش از یــک دوجیــن از اعضــای گروه 
تبهکاری که منطقه موسوم به »کودا حنویرو« را 
در تســلط خود دارند، به گروه تروریستی داعش 
در ســوریه پیوســته اند. در میان این عده که به 
داعش پیوســته اند نام دو مرد به چشم می خورد 
که پیش از ســفر به ســوریه به جرم ربودن آن 
وبالگ نویس مدتی را در زندان به سر برده بودند. 

دیگر خالفکاران از دیگر باندهای تبهکار مالدیو که 
به داعش پیوسته اند نیز اغلب افرادی هستند که 
به دلیل جرایمی مانند خرید و فروش مواد مخدر 
و آزار و اذیت مردم و گاه قتل ســابقه کیفری و 

زندان دارند.
مالدیو  امــور  ناظران 
کشــورهای  دارند،  تأکید 
حوزه خلیج فارس به دلیل 
نفوذ خود در میان افراطی  ها 
در رابطه با مشــکالت این 
مستقیم  مسئولیت  کشور 
بــر عهده دارنــد. از جمله 
مهم تریــن این کشــورها 
می توان از عربستان سعودی 
یاد کرد که هزینه های اکثر 
مــدارس قرآن و مســاجد 
وهابی و سلفی ماله را تأمین 
می کنــد. در این مدارس و 
مساجد روحانیان وهابی به آموزش برداشت های 
غلط و زشــت خود از اسالم مشغولند و این گونه 
تبلیغ می کنند که مســلمانان و به ویژه شیعیان 

را باید انسان های درجه دو و سه به شمار آورد.
از جمله صحنه های زشت در مالدیو زمانی 
است که پرچم های داعش در تظاهرات ها به اهتزاز 
درمی آید. یکی از اقوام مردی که در ژانویه ۲۰۱۵ 
مالدیو را به مقصد ســوریه و با هدف پیوستن به 
داعش ترک کرد، می گوید: »روحانیان وهابی به 

او گفته بودند بهتر اســت به جای آنکه در مالدیو 
به زندان برود و در زندان بپوسد، در راه خدا کشته 
شود و به بهشت برود.« به گفته این فرد ظاهراً در 
آغاز کار اقوام آن مرد بابت رشد افکار مذهبی در 
ذهن وی خوشحال شده و تصور می کردند که او 
دیگر سراغ مواد مخدر نخواهد رفت و سایه ترس 
و پلیس از خانه آنان دور خواهد شــد، اما چندی 
بعد همــه چیز تغییر کرد؛ زیرا آن مرد یک نامه 
خداحافظی با این جمالت از خود به جا گذاشت: 
»مالدیو ســرزمینی نیست که مناسب مسلمانان 
باشــد. من قدم در مسیر بهشــت می گذارم« و 
سپس خبر رسید که در سوریه و در صفوف گروه 

تروریستی داعش می جنگد.
امــا دولــت مالدیو از مدت هــا پیش رفتار 
دوگانه ای در قبال گروه های تروریســتی در این 
کشــور در پیش گرفته اســت. »عبداهلل یامین« 
رئیس جمهور مالدیو که از دو ســال و نیم پیش 
این کشور را اداره می کند، در خفا به تقویت این 
گروه های متعصب و بنیادگرا کمک می کند تا به 
این صورت بتواند از آنها اســتفاده ابزاری کرده و 
خط مشی اقتدارگرایانه خود را توجیه کند. یامین 
در واقــع خود را تنها آلترناتیو در مقابل نیروهای 
مذهبی نشان می دهد و در عین حال برای مقابله 
جــدی با گروه های افراطی اقــدام مؤثری انجام 
نمی دهد. یامین در عوض بارها اجازه داده است که 
صدها طرفدار داعش با پرچم های سیاه این گروه 
تروریســتی در خیابان های ماله قدرت خود را به 
نمایش بگذارند و شعار بدهند: »دموکراسی تان را 
 به جهنم بفرستید«، »ما بر دنیا حاکم خواهیم شد«
اما دولــت مالدیو ترجیح می دهــد علیه افراد و 
گروه هایــی اقدام کند که به نفــع بیرون راندن 
جهادی ها از کشــور فعالیت کــرده یا اخبار این 
گروه هــا و اقدامات شــان را بــه سراســر جهان 
ارسال می کنند. چندی پیش بود که »مارکوس 
اشپیکر« گزارشگر شبکهARD  آلمان به هنگام 
تهیه گزارش درباره سربازگیری داعش در مالدیو 
بازداشت و از این کشور اخراج شد. اما دولت مالدیو 
به اخراج اشپیکر نیز بسنده نکرد و اعالم کرد که 
وی تا ده سال دیگر حق ورود به مالدیو را ندارد.

در یک جمله می تــوان گفت که مالدیو نه 
تنها بهشت گردشگری نیســت، بلکه می رود تا 
بــه یکی از مهم ترین  پایگاه های گروه هایی مانند 

داعش بدل شود.

 توان غنی سازی ایران را به صفر می رسانیم
خبرگــزاری فارس: یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا با تکرار اتهام زنی 
علیه ایران، گفت: »واشــنگتن در تالش اســت با اعمال فشار به تهران، ایران را 
بــه مذاکراتی وادار کند که هدف نهایی آن به صفر رســاندن توان غنی ســازی 
ایران اســت.« »کریستوفر اشلی فورد« توان غنی ســازی ایران را به دست آمده 
از روش های »غیرقانونی« توصیف کرد و با انتقاد از توافق هســته ای با ایران به 
دلیل »مشروعیت بخشــی« به این توان غنی سازی، گفت: »پاسخ صحیح به این 
پرسش که آینده وضعیت ایران باید چطور باشد، این است که آنها نباید بتوانند 
آن ]توانمندی ها[ را حفظ کنند. هیچ کدام از آنها را.« او با بیان اینکه برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( »آشکارا« در قطعی کردن ناتوانی ایران از دستیابی به سالح 
هسته ای ناکام بوده، گفت: »واشنگتن به دنبال رسیدن به »چشم اندازی مثبت« 
است که باید از طریق مذاکره با ایرانی که »به واسطه کارزار فشار کنونی ما ]به 

گفت وگو[ تشویق شده« به دست آید.«
 ادعای ضد ایرانی گراهام

خبرگزاری فارس: یک سناتور ارشد جمهوریخواه با بیان اینکه ارتش سعودی ها 
توان جنگیدن ندارد و این آمریکاست که رژیم سعودی را سر پا نگه داشته، گفت: 
»اگر حمایت های آمریکا نبود، سعودی ها ظرف یک هفته در برابر ایران شکست 
می خوردند.« »لیندســی گراهام« سناتور ارشد جمهوریخواه بار دیگر از عملکرد 
»محمدبن سلمان« ولی عهد عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت: »بگذارید این طور 
بگویم، می خواهم خیلی صریح با شما صحبت کنم. اگر ]کمک های[ ایاالت متحده 
نبود، آنها باید ظرف یک هفته در عربستان سعودی فارسی حرف می زدند. ارتش 
آنها عرضه جنگیدن ندارد. آنها ۹ درصد واردات نفت ما را تأمین می کنند. نیاز ما 

به آنها به مراتب کمتر از نیاز آنها به ماست.«
 بازسازی در ازای همراهی با تحریم ایران

خبرگزاری مهر: ریک پری، وزیر انرژی آمریکا از فشار این کشور به عراق و 
تالش واشنگتن در جهت متقاعد کردن بغداد برای مشارکت در تحریم ایران خبر 
داد. پری اعالم کرد، در حاشــیه نشســت اتاق بازرگانی آمریکا در بغداد با »ثامر 
غضبان« وزیر نفت عراق دیدار کرده و عزم جدی آمریکا برای تحریم صنعت نفت 
ایران و نیز انتقال نفت این کشــور را به او گوشــزد کرده است. پری خاطر نشان 
کرده است، توسعه سریع صنعت نفت عراق تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت زندگی 

مردم عراق و کاهش سطح نارضایتی آنها خواهد داشت.
پمپئو خواستار »آزاد شدن« جاسوس »مفقود شده«

خبرگزاری ایســنا:  »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در توئیتی نوشــت: 
»لحظه  ای یاد گروگان های آمریکایی که رژیم ایران به گروگان گرفته بود و همچنین 
خانواده های آنها باشــید.« پمپئو در ادامه این توئیت نوشت: »رژیم ایران باید به 
فوریت »باب لوینسون« و دیگر گروگان های آمریکایی را آزاد کند.« گفتنی است، 
لوینسون یک جاسوس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا بود که در اسفند ۱۳۸۵، 
در پوشش کارمند بازنشســته بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس فدرال 

آمریکا )اف بی آی( به جمع آوری اطالعات در ایران مشغول بود.
ادعای ضد ایرانی تازه آمریکا

خبرگزاری تسنیم: یک مقام آمریکایی در ابوظبی گفته است، در آینده یمن 
نباید از ناحیه ایران هیچ تهدیدی برای عربستان سعودی و امارات عربی متحده 
وجود داشته باشد. در ادامه مواضع ضد ایرانی دولت و مقامات آمریکایی، این بار 
واشنگتن در اظهارنظری درباره آینده یمن مدعی شده، این کشور نباید عربستان 

سعودی و امارات متحده عربی را تهدید کند.

  محمدرضا مرادی/ پنج شنبه  ۱۵ آذر ماه قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه 
جنبش مقاومت اســالمی فلسطین )حماس( در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی 
گذاشته شد و رژیم صهیونیستی و آمریکا شکست دیگری در برابر مقاومت فلسطین 
متحمل شــدند. در رأی گیری مجمع عمومی، ۸۷ کشور رأی مثبت، ۵۷ کشور رأی 
منفی و ۳۳ کشور رأی ممتنع دادند. از آنجا که برای تصویب قطعنامه به دوسوم آرا 
نیاز بود، این قطعنامه رد شد. این قطعنامه که مورد حمایت آمریکا بود، قصد داشت 
شلیک موشک  از سوی جنبش حماس به  سرزمین های اشغالی در ماه نوامبر)آبان( را 
محکوم کند، بدون اینکه به تجاوزات و حمالت مکرر رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها 
اشاره ای داشته باشد. این مسئله شکست سختی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا در 

برابر مقاومت فلسطین بود.
مــروری بر هفت دهه مقاومت فلســطین در برابر رژیم غاصب صهیونیســتی 
نشــان دهنده این اســت که هرگاه فلســطین مقاومت را در برابر رژیم کودک کش 
صهیونیســتی برگزیده، همواره پیروزی به همراه داشته است. این در حالی است که 
گروه های ســازش کار فلسطین به امید رسیدن به صلح با رژیم صهیونیستی در طول 

دو دهه اخیر بارها در برابر این رژیم شکست خورده و ناامید شده اند. 
شکســت رژیم صهیونیستی در برابر حماس در مجمع عمومی سازمان ملل نیز 
دقیقاً پس از پیروزی موشکی حماس اتفاق افتاد. در حمله اخیر حماس، ۴۷۰ موشک 
به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شد و همین مسئله سبب شد نتانیاهو در پذیرش 
آتش بس عجله کند و پس از گذشت دو روز از شروع جنگ، آتش بس برقرار شد. در 
واقع، این پیروزی مقاومت فلســطین سبب شد تا رژیم صهیونیستی بار دیگر قدرت 
مقاومت را درک کند. به همین منظور آمریکا و رژیم صهیونیســتی سعی داشتند در 
مجمع عمومی سازمان ملل این شکست را جبران کنند. به همین منظور تالش های 
زیادی در این مسیر انجام گرفت. »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل پیش 
از رأی گیری کشــورهای عضو ســازمان ملل را تهدید کرد که آن را رد نکنند؛ اما در 
نهایت حماس پیروزی دیگری را کسب کرد.  این شکست در حالی است که پیش از 
نشست اخیر سازمان ملل و در هفته های اخیر ۱۵ قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی 
در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب  شده بود. نکته جالب در این رأی گیری موضع 
کشورهای عربی بود که اعالم کردند مخالف قطعنامه پیشنهادی آمریکا هستند و به 
آن رأی منفی می دهند. در واقع، این مسئله گویای این است که کشورهای عربی حتی 
با وجود حرکت در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی همچنان از واکنش 
افکار عمومی جهان عرب هراس دارند؛ چرا که هر چند حاکمان عربی به دنبال برقراری 
ارتباط با صهیونیســت ها هستند؛ اما مردم در بسیاری از کشورهای عربی به شدت با 
این سیاســت ها مخالف هستند. بنابراین، تالش های محور عربی ـ عبری ـ غربی برای 
آماده کردن زمینه در جهت عملی کردن معامله قرن و به رســمیت شــناختن رژیم 

صهیونیستی ناکام مانده است.
سال گذشته زمانی که ترامپ طرح »معامله قرن« را درباره فلسطین مطرح کرد و 
سفارت آمریکا را از تل آویو به قدس انتقال داد و همزمان عادی سازی روابط کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی شدت گرفت، بسیاری از کارشناسان تصور می کردند مقاومت 
فلســطین در وضعیت بسیار سخت و شــبه بن بست گرفتار شده است؛ اما گروه های 
فلسطینی با اتخاذ راهبرد مقاومت در یک سال گذشته و تشدید اعتراضات نشان دادند 
در صورت فعالیت ذیل راهبرد مقاومت پیروزی امکان پذیر اســت. در نهایت جنبش 
حماس با عملیات موشکی اخیر این مسئله را بار دیگر ثابت کرد که مسیر سازش یا 
به اصطالح گفت وگوهای صلح درباره فلســطین معنایی جز عقب نشینی و تسلیم به 
دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل و پس از پیروزی مقاومت فلسطین در عملیات 
اخیر، اجماعی جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است که نتیجه آن انزوای 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در سازمان ملل است. در واقع، راهبرد مقاومت نه تنها قادر 
به ایجاد وحدت در داخل فلسطین بوده؛ بلکه در عرصه بین المللی نیز سبب ایجاد موج 

حمایتی از فلسطین نیز خواهد شد.

 ضرورت حمایت عراق یک سال پس از داعش
حقیقی از صلح در یمن

محمد عبدالسالم، رئیس هیئت ملی مذاکرات صلح یمن با اشاره به اینکه توجیهی برای حضور نیروهای خارجی در کشورش وجود ندارد، 
گفت: بخش هایی از یمن در اشغال انگلیس، عربستان و امارات است. مناقشات بر روی برگه برای حل وفصل سیاسی بحران یمن ادامه دارد. این 

هیئت تا به حال به یقین نرسیده است که از صلح در کشورش حمایتی حقیقی می شود.

رخداد

از آنجا که سعودی ها از هرگونه 
تحولی که در منطقه به ســمت 
انتخابات و دموکراسی نسبی پیش 
می رود، هراسان و نگران گسترش 
به داخل مرزهای خود  فکری آن 
هســتند، به همین دلیل از همه 
دیکتاتورهای سنتی منطقه حمایت 
را  مردم ساالرانه  تغییرات  و  کرده 
از  بیش  موضوع  این  برنمی تابند. 
همه در مصر خود را نشان داد که به 
کمک آمریکا و به هر شکل ممکن 
علیه محمد مرسی، نخست وزیری 
که برگزیده اخوان المسلمین بود، 

کودتا کردند

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ ۴3

وهابیت در کشور کوچک مالدیو

راهبرد مقاومت و انزوای رژیم صهیونیستی

با وجود اینکه این کشــور از 
نظر آب و هوا و جغرافیا یک مرکز 
مهم گردشگری در جنوب شرق 
آسیا به شمار می آید، مردم این 
زمین  به  مالدیو  معتقدند،  کشور 
حاصلخیزی برای رشد تروریسم از 
نوع داعشی آن تبدیل شده است 
در یــک جمله می توان گفت که 
مالدیو نه تنها بهشت گردشگری 
نیست، بلکه می رود تا به یکی از 
گروه هایی  مهم ترین  پایگاه های 

مانند داعش بدل شود

فراسو

رخنه
کندوکاو

نگاهی به علل اراده غرب برای پایان دادن به جنگ یمن

نجات سعودی ها و مقابله با نفوذ بیشتر روسیه



 محراب دوستی/ در دو شماره 
از گزارش صبح  گذشــته بخش هایی 
صادق از همایش بررســی چالش های 
ارزی کشور که به همت معاونت سیاسی 
دانشگاه جامع امام حسین)ع( و قرارگاه 

انقالب برگزار شد، منتشر شد. 
در بخــش اول از زبــان دکتــر 
محمدرضا مهدیاراسماعیلی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه جامع امام حسین)ع( 
گزارشــی از تالش یک ماهه کارگروه 
اقتصادی قــرارگاه انقالب منتشــر و 
در ادامه مشــکالت موجــود در زمینه 
اقتصــادی و راهکارهــای مقابله با آن 

بررسی شد. 
در بخــش دوم هــم راهکارهای 
قیمت گذاری ارز از زبان دکتر حسین 
صمصامی  مزرعــه  آخوند، عضو هیئت 
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید 
بهشتی تهران و سرپرست وزارت اقتصاد 

در دولت دهم مطرح شد.
در این شــماره بخش ســوم که 
بخش هایــی از ســخنان دکتر علوی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام 

حسین )ع( است، منتشر می شود. 
مــا دربــاره ارز و طریقه صحیح 
هزینه کرد آن، سیاست های غلطی در 
دولت داشــته و داریــم، اما به جز این 
سیاست های غلط، اتفاقاتی رخ داد که 
از بعد امنیتی اهمیت دارد. این اتفاقات 

را به سه دسته تقسیم می کنیم:

اول؛ سر در آوردن 
دالرهای ۴۲00 تومانی در بازار آزاد

 بسیاری از پرونده های اقتصادی 
در این دسته قرار دارند. ارزهای ۴۲۰۰ 
تومانی که با اعالم این سیاست از سوی 
دولت برای همه کاالها تخصیص داده 
شد و ثبت سفارش هایی که با این نرخ 
پایــه انجام گرفت، رقمــی بالغ بر ۲۲ 
میلیارد دالر است. بخش زیادی از این 
رقم های درشت ارزی )حداقل نیمی از 
این ارقام( از سوی افرادی که ردگیری 
شده اند، به ســمت بازار آزاد منحرف 
می شود و در بازار آزاد به فروش می رسد 
و صرف آن کاالی ثبت شده نمی شود. 
طبیعتــاً وقتی ارزی با اختالف قیمتی 
چند برابری نســبت به بازار آزاد داده 
می شود و سود آن چندین برابر است، 
فساد ایجاد می کند و اساساً  این سیاست، 

 سیاست غلطی است.

دوم؛ قاچاق ارز
 به دست عوامل نفوذی

 شبکه های سازمان یافته ای وجود 
دارند که ارز و طال را از کشــور خارج 
می کنند که پشــت اینها شــبکه ای از 
مانند  هستند؛  اطالعاتی  سرویس های 
ســرویس امارات، ســعودی، موساد و 
آمریــکا که با همدیگــر در این ماجرا 
همکاری دارند. از متهمانی که دستگیر 
شــده اند، آقــای مظلومیــن یکی از 
زیرشاخه های فردی بود که به سرویس 
امارات وصل بود. پرونده خروج سکه که 
آقای مظلومین از کشور انجام می داد، 
بخشــی از پروژه خروج ارز و ســکه از 
کشور است که سرشــاخه این امر در 
یــک قائده بزرگ تری انجــام می داده 
است. بنا بر این، ما یک شبکه نفوذ در 
کشــور داریم که هدف آن خروج ارز و 

طال از کشور است.

سوم؛ قاچاق ارز از سوی 
صرافی های انحصاری

 ایــن محــور از نظــر امنیتی و 
اطالعاتی مهم تر از دو محور قبلی است 
و شامل شــبکه های اصلی جابه جایی 
ارز کشــور می شوند که عمدتاً زیر نظر 
فعالیت  بیگانه  اطالعاتی  سرویس های 
دارند و شبکه های انحصاری جابه جایی 
ارز در کشور هســتند. کم وبیش همه 

جریان ارزی کشور از طریق اینها اتفاق 
می افتد. این صراف های بزرگ که عمدتاً 
هستند،  اطالعاتی  سرویس های  منبع 
قیمت ارز در کشور را تعیین می کنند.

هر چند عمــده درآمدهای ارزی 
کشور یا به طور مستقیم از درآمدهای 
دولت در فروش نفت ناشــی می شود 
یا شــامل ارز پتروشیمی هاســت که 

شرکت های خصولتی و تحت نظر دولت 
هستند؛ ولی در نهایت ارز بانک مرکزی 
و دولت نیز به دست صرافی های بزرگی 
می رسد که توزیع کننده ارز در کشورند و 
توان جابه جایی ارز را دارند. اصل گلوگاه 

ارزی کشور این شبکه صراف است.
این  ارزی  نتایج پرونده های  بنابر 
اتفاقات ارزی به تحریم ها و به نقدینگی 

ربطی نــدارد؛ نقدینگی مهم اســت؛ 
ولی تأثیر اصلــی را در افزایش قیمت 
ارز نــدارد؛ برای فهمیــدن دلیل این 
نابســامانی های ارزی، بایــد روی این 
مهره هــای انحصاری تمرکز شــود که 
چگونه در بازار قیمت گذاری می کنند و 

قیمت ارز را افزایش می دهند.
ارز یک کاالی رقابتی نیست؛ بلکه 
یک کاالی انحصاری است و در کاالهای 
انحصاری تقاضا در قیمت نهایی نقش 
چندانی ندارد. عرضه کننده این کاال نقش 
اصلی را در قیمت گذاری دارد که خود 
بانک مرکزی یا پتروشیمی خلیج فارس 
که پتروشــیمی صادر می کند، نیست؛ 
بلکه عوامل و صراف هایی هســتند که 

ارز دست اینهاست. 
اینجا یک پرسش مطرح می شود 
و آن اینکــه آیــا دولت چــاره ای جز 
همــکاری با این چند صــراف ندارد؟ 
اینکه قیمت گــذاری ارز از طریق این 
چند صراف صــورت می گیرد، قطعی 
اســت. اینها هم طرف کنترل دولت و 
هم طرف های اطالعاتی خارجی هستند.

عاملیت بانــک مرکزی به منزله 
یکی از دستگاه های دولت آقای روحانی 
در افزایش نرخ ارز و مشــکالت ارزی 
کشور نباید سیاســی برداشت شود و 
گفته شــود به دلیــل روی کار بودن 
جناح اصالحات اســت که این اتفاقات 
ارزی روی می دهد. نکته واضح این است 

که بانــک مرکزی در کنار برخی دیگر 
از نهادهای اقتصادی، مانند ســازمان 
مدیریت و شرکت نفت از نظر تشکیالت 
و افراد همان نهادهایی هســتند که از 
اول انقالب بوده اند. جریان های سیاسی 
حاکم در این نهادها یک طیف کارگزاران 
لیبرال اســت که به دولت های مستقر 
ربطی ندارد. اگر روزی مطرح شود که 
اینها چکار می کننــد، چرا برای نمونه 
توسعه استانی ما این گونه است، چرا از 
نظر بودجه ای این گونه هستند؟ هر یک 
از اینها را ریز شــوید، متوجه می شوید 
یک جریان لیبرالی ثابت در ســازمان 
مدیریــت از اول انقالب بوده اســت و 
همچنان در هر دولتی که می آید، رنگ 

عوض می کند.
نکته مهم در این بین این اســت 
که هدفگذاری دشمن و عامل و عامالن 
پشــت پرده آن در جنگ اقتصادی، در 
گام اول، نــرخ ارز؛ در گام دوم، میزان 
تورم و در گام سوم، نارضایتی اجتماعی 
اســت تا از این طریق بتواند فشارهای 

سیاسی را بر نظام تحمیل کند.
با وجود همه مشکالت اقتصادی 
کشــور، یکی از دالیلی که رهبر معظم 
انقالب بر حمایت از دولت اصرار دارند، 
این است که دشمن می خواهد محصول 
خــود را در پایان همــه این بازی های 
سیاسی و اقتصادی در فضای سیاسی 
بچیند. بنابراین در فضای سیاسی اگر 
شــما دولتی داشته باشید که نماینده 
همان جریانی است که می خواهد این 
جنبش سیاســی را شکل دهد، این در 
برابر طرفداران چنین دیدگاه سیاسی 
سپر خواهد شد و هر چقدر فشارهای 
اقتصادی زیاد شــود، این فشــارها و 
اعتراضــات در همان حــوزه اقتصادی 
باقی می ماند و به دستاورد سیاسی برای 

دشمن منجر نخواهد شد.
تأکید خود دشمن این است که ما 
جنگ اقتصادی را هدف گذاری می کنیم 
برای تغییرات جدی در حوزه نرخ ارز و 
تغییرات نرخ ارز را برای تورم و تورم را 
برای نارضایتی اقتصادی که در نهایت 
سبب تغییر رژیم شود؛ بنابراین به نظر 
می رسد این تدبیر رهبری در حمایت از 
دولت روحانی با هدف بازی نکردن در 

زمین دشمن باشد.
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چالش های نظام سرمایه داری

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به ظرفیت های تولید و صادرات در کشــور یادآور شد: اگر فقط ۱۰ درصد واردات کشورهای همسایه را پوشش 
بدهیم، می توانیم بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر صادرات به آنها داشــته باشــیم که این موضوع شــدنی است. وی همچنین با بیان اینکه کار باید دست بخش خصوصی بوده و 

دولت تنها باید تسهیل گر باشد، افزود: چند پروژه ویژه تعریف کردیم که صادرات به کشورهای همسایه را متحول خواهد کرد.
 نرخ ارز شناور

نرخ یک ارز نشان دهنده ارزش 
و قیمت آن در مقایسه با ارز دیگر 
کشورها است. نرخ ارز ممکن است 
ثابت یا شــناور، یا نرخ ارز شناور 
مدیریت شده باشد. نرخ ارز شناور 
یک نظام تعیین نرخ ارز است که 
در آن بازارهــای مالی بر اســاس 
عرضه و تقاضای ارز در مقایســه 
با ارز دیگر کشــورها قیمت ارز را 
تعیین می کننــد. این روش نقطه 
مقابل نرخ ارز ثابت است. در روش 
نرخ ارز ثابت، دولت به طور کامل 

نرخ ارز را تعیین می کند.
عرضه و تقاضا

ز  ر ا نــرخ  سیســتم  در 
بلندمدت  در  تعدیــالت  شــناور 
اقتصادی  قــدرت  منعکس کننده 
نســبی و تفاوت نــرخ بهره بین 
کشورها است. تغییرات کوتاه مدت 
در این سیستم می تواند بازتابی از 
پیش بینی ها، گمانه زنی ها، شایعات 
یا حتی بالیای طبیعی یا انســانی 

باشد.
تغییرات بزرگ در کوتاه مدت 
می تواند سبب شود بانک مرکزی 
حتی در یــک محیط اقتصادی با 
نرخ ارز شــناور مجبور به مداخله 
شــود. سیســتم نرخ ارز شناوری 
که بانک مرکزی تــا حدودی در 
آن دخالت دارد را سیســتم نرخ 
ارز شناور مدیریت شده می نامند. 
ارزش ارز بیشتر کشورهای دارای 
اقتصادهای بزرگ در جهان پس از 
فروپاشی نظام برتون وودز در سال 
۱۹۷۱ بر اســاس سیستم نرخ ارز 

شناور تعیین می شود.
مداخله بانک مرکزی در نرخ 

ارز
در سیســتم نرخ ارز شناور، 
گاهی بانک مرکزی هر کشور برای 
تعدیل نرخ ارز کشور خود اقدام به 
خریــد و فروش و در واقع مداخله 
در بازار ارز می کند. هدف از این کار 
می توانــد ایجاد ثبات در یک بازار 
بی ثبات یا ایجاد تغییرات عمده در 

نرخ ارز باشد.
گروه های تشــکیل شــده از 
چند بانک مرکزی مانند بانک های 
  ۷-Gمرکــزی کشــورهای عضو
شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 
ژاپن، انگلستان و آمریکا اغلب به 
صورت هماهنگ با هدف افزایش 
تأثیرگذاری مداخالت الزم در نرخ 

ارز کار می کنند.
مداخالتــی که بانک مرکزی 
در نرخ ارز دارد، اغلب کوتاه مدت 
است و همیشه هم نتیجه مطلوب 
نمی دهد. یک نمونه برجســته از 
مداخالت شکست خورده در سال 
۱۹۹۲ اتفاق افتاد. در آن زمان تاجر 
ارز، ســرمایه گذار و بازرگان موفق 
آمریکایی، جرج سوروس، پیشگام 

یک حمله به پوند انگلستان شد.
پوند انگلستان در اکتبر ۱۹۹۰ 
 )ERM( اروپا به سیســتم پول 
پیوست. این سازوکار برای محدود 
کردن نوسانات ارز طراحی شده بود. 
سوروس معتقد بود، بانک مرکزی 
انگلیس نرخ برابری خود را به طور 
مصنوعی باال نگه داشــته اســت؛ 
از این رو به آنها هشدار داد که یا نرخ 
خود را واقعی کنند، یا از سیستم 
پول اروپا خارج شــوند. سرانجام 
ســوروس در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲ با 
فروش اســتقراضی ده ها میلیارد 
دالر پونــد اســترلینگ به یکباره 
سیســتم پولی انگلستان را دچار 
نوسان کرد و در حالی که یک شبه 
میلیاردها دالر به سرمایه وی افزوده 
شد، بانک مرکزی انگلستان را به 
پرداخت تاوان اقتصادی سنگینی 
)بیش از ۳/۳ میلیارد پوند( مجبور 
کرد. پس از این واقعه ســوروس 
به ویرانگــر بانک مرکزی انگلیس 

مشهور شد.
بانک مرکزی انگلســتان در 
پاسخ به اقدام سوروس چندین بار 
اقدام به جمع آوری پوند از بازار ارز 
کرد و سرانجام نرخ بهره را باال برد، 
اما تسلیم شد و به کاهش نرخ پوند 

و خروج از ERM تن داد.
بانک های مرکــزی افزون بر 
روش مداخله مســتقیم می توانند 
به شــکل غیر مســتقیم هم در 
بازارهای ارز دخالت کنند. مداخله 
غیر مستقیم بانک مرکزی در نرخ 
ارز می تواند به وســیله افزایش یا 
کاهش نرخ های بهــره و با هدف 
تأثیر بر جریانات سرمایه گذاری در 

کشور انجام شود.

 روح  اهلل صنعتکار/ بیش از سه هفته از اعتراضات گسترده مردم فرانسه 
نسبت به سیاست های امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور می گذرد. در پی 
اعتراضات صورت گرفته تاکنون سه نفر کشته شده و صدها نفر زخمی شده اند. 
البته اعتراض به نظام ســرمایه داری سوابقی هم داشته است؛ برای نمونه در 
ماه مه ۱۹۶۸ برابر با خرداد ماه سال ۱۳۴۷، مردم فرانسه در خیزشی فراگیر 
علیه نظام ســرمایه داری غربی به خیابان ها ریختند، کارگران اعتصاب کردند 
و اعتراض ها تا آنجا پیش رفت که منهدم شــدن تا ارکان کاپیتالیسم در این 
کشور چیزی نمانده بود؛ اما خیانت برخی سران اعتصابات و همدستی آنان با 

سردمداران وقت فرانسه مانع از چنین رخدادی شد. 
البته دولت ســارکوزی هم تجربه آن ایام را در انبان خویش داشت و در 
سرکوب حرکت ضد سرمایه داری زمان خود سریع وارد عمل مهار شد. امانوئل 
مکرون هم سیاست مشت و چماق را در مقابل معترضان به کار گرفته است 
و طی هفته های اخیر، تصاویر تکان دهنده ای از برخورد خشونت آمیز پلیس 

فرانسه با معترضان به ویژه زنان معترض منتشر شده است.
شرایطي مشابه نیز در بلژیک در حال شکل گیري است. مردم بروکسل، 
پایتخت بلژیک، دومین هفته متوالي در اعتراض به گراني ســوخت تظاهرات 
کردند؛ اما پلیس بروکســل ضمن بستن مســیرهاي منتهي به محل برپایي 
تظاهرات و درگیر شدن با معترضان، دست کم ۶۰ نفر را بازداشت کرده است.
اگر درست بنگریم، به خوبی افول نظام سرمایه داری در اتحادیه اروپا و غرب 
مشخص است؛ در حالی که اروپا نه تحریم است و نه دارای نظام کمونیستی 
است. اگر از تأثیر نبرد ترامپ بر اقتصاد اروپا بگذریم، واقعیت مهم تری دیده 
می شــود و آن این است که کاپیتالیســم به منزله یکی از بنیان های اساسی 
و اقتصادی لیبرال دموکراســی غربی با محوریت دنیای غرب که مهم ترین و 
بزرگ ترین اقتصاد در جهان به شــمار می آیــد، با چالش هایی جدی روبه رو 
شده که پس از تغییرات اقتصادی، تغییر در شرایط بانکی یا تولیدی، وضعیت 
اشــتغال و حتی شــرایط زندگی افراد، این بار با تهدیدی جدید مواجه شده 
که آن اعتماد به سازوکار کاپیتالیسم و پذیرش اجتماعی آن به ویژه از سوی 

قشر جوان آمریکایی است. 
این در حالی اســت که پس از بحران اقتصادی ســال ۲۰۰۸ که هجمه 
بزرگی از ســوی منتقدان کاپیتالیسم به سوی این شبکه گسترده اقتصادی 
وارد شده، این بار زبان انتقاد از سوی صاحبنظران و متفکران درون این شبکه 
گشوده است که نشان دهنده بحران جدی است تا جایی که حتی نیاز به نجات 

کاپیتالیسم هشدار داده می شود.
هیچ کس واقعاً نمی داند در دورنمای وضعیت اقتصادی کاپیتالیســم در 
قرن ۲۱ چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست؛ اما هم اکنون عمر این سیستم 
و تعداد افرادی که در زندگی روزمره شان به آن وابسته است، اجازه رفتارهای 
احساسی همراه خشونت برای اصالح این اوضاع را نداده؛ اما انفعال نیز ممکن 
است حتی به شکسته شدن مجسمه آزادی در آمریکا منجر شود؛ البته باید 

گفت نسخه های قدیمی تکنوکرات ها هم دیگر جواب نمی دهد.
مدتی پیش خبرگزاری اتریش از لندن گزارش داد، بر اساس پژوهشی که 
بنا به سفارش بی بی سی انگلیس انجام گرفته، فقط ۱۱ درصد شرکت کنندگان 
در نظرسنجی در ۲۷ کشور معتقدند سرمایه داری در شکل کنونی  آن کارآمد 

است.
بنابراین، باید به مدیران اقتصاد کشــورمان بار دیگر یادآور شد راه برون 
رفتن از مشکالت اقتصادی همان نسخه فاخر اقتصاد مقاومتی است، نه دنبال 
کردن یا پیاده ســازی سیاست های اقتصادی لیبرال دموکراسی غرب که اگر 
این نســخه شفابخش بود در کشــورهای اروپایی که ده ها سال است آن را 
تجربه می کنند، کارگر می افتاد و امروز شاهد خیزش ها علیه این نظام نبودیم.

 تحول
 صادرات 

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

رّد پای عوامل نفوذی در عرصه اقتصادی کشور

 اکبر کریمی/ بر اساس آمارهای رسمی 
وزارت جهاد کشــاورزی، سالیانه حدود ۳۰ درصد 
از تولیدات کشــور در حوزه کشاورزی به ضایعات 
تبدیل می شــود؛ یعنی ســالیانه ۳۰ میلیون تن 
از حــدود ۱۱۷ میلیون تن تولیدات کشــاورزی 
کشورمان در هنگام برداشت و پس از آن به دالیلی 
چون؛ کمبود تجهیزات و فرســودگی ماشین آالت 
کشاورزی، نبود صنایع تبدیلی، بسته بندی ناصحیح، 

نقل و انتقال و... از بین می روند.
بر اساس برآوردهای معاونت امور زراعی وزارت 
جهاد کشــاورزی، این میزان هدر رفت برای سیر 
کردن بین ۱۶ تا ۱۸ میلیون نفر کفایت می کند. 

راهکارهای فراوانی برای نظارت و کاهش هدر 
رفت این ســرمایه کالن اقتصادی و افزایش صرفه 
اقتصادی حوزه کشــاورزی وجود دارد که یکی از 
آنها ایجاد سردخانه ها با هدف نظارت بازار مصرف 
در داخل یا صادرات مــازاد محصول به بازارهای 

برون مرزی است.
در این گزارش یکی از یادگاران دفاع مقدس 
را معرفی خواهیم کرد که کشاورز، باغدار، جهادگر 

اقتصادی و مبتکر طرح های آبی است.
»محمدحسن عاقبتی« ۶۲ ساله و بازنشسته 
سپاه پاســداران است؛ اما تاکنون هرگز خود را از 
کار و تالش بازنشســته نکرده است. او می گوید: 
»بازنشســتگی برای یک پاســدار معنا ندارد. ما 
جاماندگان مسیر شهدا هستیم و باید در مسیری 
که شــهدا رفتند که همان عزت و سرافرازی ملت 
شریف ایران بود، قدم برداریم. امروز عرصه اقتصادی 
مهم ترین جبهه ای است که دشمن روی آن انگشت 
گذاشــته است، ما می توانیم در این حوزه به ملت 
عزیزمان خدمت کنیم و برای خود توشه ای برگیریم 
تا در قیامت شرمنده دوستان شهیدمان نباشیم.«

عاقبتی بزرگ شده روستای نقاب و میرآباد 
شهرســتان کاشمر اســت. عده ای این شهرستان 
خراســان رضوی را با انگور و کشــمش که ارزش 
اقتصادی باالیی دارد، می شناســند و برخی آن را 
یکی از شهرستان های کاشت زعفران می نامند، ولی 
این همه، دارایی کشاورزی این شهرستان نیست. 
در روستاهای کاشمر، باغات انار، پسته و محصوالت 
متنوع کشاورزی و باغی را می توانید ببینید که امروز 
از این محصوالت در روستاهای نقاب و میرآباد این 

شهرستان به وفور تولید می شود.

کمبود آب علت اصلی کوچ روستاییان
عاقبتی که در ســال های ۸۵ و ۸۶ به دلیل 
مشکالت آبی این دو روستا، شاهد کوچ روستاییان 
به شــهرها بود، به همراه چهار نفر از دوســتانش 
تصمیــم به اجرای طرحی بــزرگ برای حل این 

معضل می گیرند.
ایــده جمــع آوری آب 
حاصل از نزوالت آسمانی در 
فصول بارشی سال، اولین طرح 
این گروه برای برون رفت دو 
روستا از مشکالت آبی حوزه 
زراعی و باغــی بود که برای 
تأمیــن هزینه های این طرح 
به خود روســتاییان متوسل 
می شوند. به این ترتیب که با 
تأسیس شرکت تعاونی »آب، 
کاشت« و عضویت کشاورزان 

و باغــداران در آن، هزینه های اجرای طرح را خود 
اعضا تأمین می کنند.

تا پیش از این، زمین های کشــاورزی این دو 
روســتا با آب قنات یا از طریق آب های زیرزمینی 
تأمین می شد که سال های متمادی این منابع بر اثر 
کاهش بارندگی و بهره برداری های بی رویه به شدت 
کاهش یافته بود، طوری که تعداد چشــمگیری از 
روستاییان به شهرها کوچ کرده بودند و الباقی نیز 
در فکر کوچ بودند. شرکت »آب، کاشت« با اجرای 
این طرح در سال ۸۳ و با ایجاد مخازن ۳۰۰ و ۲۵۰ 

مترمربعی با عمق ۱۲ متری در اطراف کاشمر، آب 
این مخازن را با لوله کشــی ۱۲ کیلومتری به این 
منطقه انتقال می دهد. با بهره برداری از این طرح، 
مشــاغل زراعی و باغی ایــن منطقه مجدد رونق 

چشمگیری می گیرد.

آب و باز هم زندگی
 : یــد می گو قبتــی  عا
پروژه  افتتــاح  بــا  »بحمداهلل 
آب رسانی به باغات و زمین های 
کشــاورزی دو روســتا، طــی 
منفی  شاهد  گذشته  سال های 
شدن آمار کوچ جمعیتی هستیم 
و تعــداد زیــادی از خانواده ها 
و جوانــان روســتایی کــه در 
سال های گذشــته کوچ کرده 
بودند، به روســتا برگشته اند.« 
میــزان افزایش جمعیت این دو روســتا در طول 
بهره برداری از این پروژه که حدود ۱۰ سال است، 
رشد چشمگیری داشته است، به طوری که تعداد 
خانــوار روســتای میرآباد در این مــدت بیش از 
۱۰۰ درصد و روســتای نقاب ۵۰ درصد افزایش 

داشته است.
اکنون ۱۰۰۰ کشــاورز و باغــدار عضو این 
شــرکت تعاونی هســتند و بیش از۱۰۰۰ هکتار 
باغ انار، ۵۰۰ هکتار زمیــن زعفران، ۱۰۰ هکتار 
زمین جو و گندم و دیگر زمین های کشــاورزی از 

آب ذخیره شده در دو مخزنی که مالکیت آن نیز 
با اعضای شــرکت است، سیراب می شوند و صدها 
جوان روســتا نیز با امید به آینده، خواهان زندگی 

در روستا هستند.

احداث سردخانه
عاقبتی در گام دوم، برای رفع مشــکل دیگر 
کشاورزان منطقه، با احداث سردخانه از هدر رفت 

محصول و سرمایه آنها جلوگیری کرده است. 
او مجموعه سردخانه ۴۰۰۰ متر مربعی را در 
سال ۹۵ تأسیس می کند که ظرفیت انبار ۲۰۰۰ 
تن محصوالت کشاورزی را دارد. در سال گذشته، 
حدود ۹۰ باغدار منطقه با نگهداری محصوالت باغی 
خود در این سردخانه، حدود دو میلیارد تومان سود 

بیشتر کسب کردند.
عاقبتی می گوید: »تا پیش از این سردخانه ای 
در این منطقه وجود نداشــت و کشاورزان یا باید 
محصول خود را در زمان برداشت، به قیمت ناچیزی 
به دالل ها می فروختند، یا باید برای نگهداری آن در 
سردخانه، آن را به شهرهای دیگری مانند مشهد 
می بردند که هزینه های این کار نیز صرفه اقتصادی 
را پاییــن می آورد، یا با کندن گودال هایی در باغ، 
بخشــی از محصول باغات انارشــان را زیر خاک 
نگهداری می کردند که این روش نیز ســبب هدر 

رفت ۵۰ درصدی محصول می شد.
امســال، عالوه بر اهالی دو روستا، باغداران 
چندین روســتای اطراف نیز میوه خود را به این 

سردخانه می آورند.«
عاقبتی در کنار امــور عام المنفعه اقتصادی 
همچون اجرای پروژه آب رسانی و احداث سردخانه، 
باغدار و کشــاورز نمونه اســت. او چهار هکتار باغ 
انار، پنــج هزار متر باغ پســته و دو هکتار زمین 

زعفران دارد.
ایثارگری این پاســدار در جبهه جنگ و در 
عرصــه نظامی رقم خورده اســت، اکنون او کمر 
همت بســته تا با عمل بــه فرمایش ولی زمانش، 
در عرصه اقتصادی ایثارگری واقعی باشــد و برای 
تأمین معیشت مردم و پیشرفت اقتصاد کشورش 

قدم های مثبتی بردارد..
برای تهیه گزارش از فعالیت های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان خود با شــماره تلفن 

09۱93۴7۲98۱  تماس بگیرید.

پاسدار بازنشسته کاشمری در گفت وگو با صبح صادق 

در عرصه اقتصادی هم می توان ایثارگر بود

 اتحادیه اروپا هم دالر را کنار می گذارد
همزمان با روسیه اتحادیه اروپا در حال تدوین طرحی برای تقویت نقش یورو 
و تضعیف دالر در بازار جهانی است. چندی پیش بلومبرگ افشا کرد که اتحادیه 
اروپا قصد دارد با اجرای سلسله سیاست هایی جایگاه یورو را تقویت کرده و سلطه 
دالر را در اقتصاد جهانی تضعیف کند. پس از گزارش بلومبرگ، کمیسیون اروپایی 
به صورت رســمی برنامه جامع خود را برای تقویت نقش یورو در اقتصاد جهانی 
منتشر کرد. در این برنامه با عنوان »پیش به سوی تقویت جایگاه جهانی یورو«، 
آمده اســت: با وجود آنکه شــرکت های اروپایی، تولیدکننده و خریداران بزرگی 
هســتند، اما در بازارهای استراتژیک با دالر معامله می کنند و حتی در مبادالت 
بین شــرکت های اروپایی نیز دالر مبنای ارزی اســت. این موضوع شرکت های 
اروپایی را تحت تأثیر خطر نوســانات ارزی و همچنین تشدید اختالفات سیاسی 
قرار می دهد. کمیسیون اروپایی از اعضای خود خواسته است تا نقش یورو را در 
حوزه های اقتصادی استراتژیک خود تقویت کنند که از جمله این حوزه ها بخش 

نفت و گاز، مواد اولیه، کشاورزی، صنعتی و حمل ونقل است.
ممنوعیت واردات و آزاد بودن قاچاق!

سعید جاللی قدیری با اشاره به حجم ۲/۷ میلیارد دالری قاچاق پوشاک در 
کشور گفت: »۶ ماه است که واردات پوشاک ممنوع شده، اما در برخی از فروشگاه ها، 
طرح های جدید پوشــاک فصل یا همان new collection به فروش می رسد؛ 
ورود این گونه پوشاک یعنی کاال از مبادی دیگر به شکل قاچاق وارد شده و دولت 
برنامه ای برای کنترل آن ندارد.« وی با بیان اینکه، تنها دو تا پنج درصد پوشاک 
وارداتی به صورت رسمی وارد کشور شده است، یادآور شد: »با ممنوعیت واردات 
پوشاک طی شش ماه گذشته، حجم قاچاق پوشاک تغییری نکرده و باز بودن مرزها 
موجب تسهیل قاچاق شده است.« جاللی قدیری اظهار داشت: »در حال حاضر، با 
آنکه در بازار تقاضا برای پوشاک وجود دارد، اما تولیدکنندگان به دلیل مشکالت 
موجود، قادر به پاســخگویی به این تقاضا نیستند؛ پس این نیاز از طریق قاچاق 
پاسخ داده می شود و به همین علت کاالهای بی کیفیت تری عرضه خواهد شد.«

روسیه تولید نفت خود را کاهش می دهد
رویترز نوشــت، وزیر انرژی روسیه گفته اســت، روسیه به دنبال توافقی با 
کشــورهای تولیدکننده عضو اوپک و غیراوپکی اســت. یک منبع آگاه در وزارت 
انرژی روسیه نیز گفته است، مسکو آماده است تا در کاهش تولید نفت به میزان 
حدود ۲۰۰ هزار بشــکه در روز شرکت کند. در عین حال خبرگزاری ریانووستی 
نیز به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرده بود، مسکو می خواهد در سه ماه نخست 
سال ۲۰۱۹ تولید نفت خود را حداکثر ۱۵۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. پیش 
از این نمایندگان اوپک به رویترز گفته بودند، اگر روسیه با کاهش ۱۵۰ هزار بشکه 
در روز موافقت کند، اوپک تولید خود را یک میلیون بشکه در روز کاهش می دهد، 
اما اگر با ۲۵۰ هزار بشکه در روز موافقت کند، رقم کاهش به ۱/۳ میلیون بشکه 

در روز افزایش خواهد یافت.
ادامه واردات گاز عراق از ایران

رویترز، یک مقام ارشد بخش انرژی عراق گفت کشورش برای افزایش تولید 
گاز خود و توقف واردات گاز از ایران برای تأمین سوخت نیروگاه های برق این کشور، 
حداقل دو سال دیگر زمان الزم دارد. حیان عبدالغنی، رئیس شرکت دولتی گاز 
جنوب به خبرنگاران گفت: »انتظار می رود، تولید گاز عراق از ۴۰۰ میلیون فوت 
مکعب در روز به ۱/۳ میلیون فوت مکعب در روز تا پایان سال ۲۰۲۰ برسد.« وی 
افزود: »تولید کنونی گاز عراق برای تأمین تقاضای نیروگاه های برق کافی نیست؛ 
ازاین رو ما هنوز از ایران گاز وارد می کنیم و حداقل به ۲۴ ماه فعالیت پروژه های 

جدید گازی و آغاز تولید نیاز داریم.«

 شبکه های سازمان یافته ای 
وجود دارند که ارز و طال را از 
کشور خارج می کنند که پشت 
اینها شبکه ای از سرویس های 
مانند  هســتند؛  اطالعاتی 
ســرویس امارات، سعودی، 
موساد و آمریکا که با همدیگر 
در این ماجرا همکاری دارند. 
از متهمانــی که دســتگیر 
شده اند، آقای مظلومین یکی 
از زیرشاخه های فردی بود که 

به سرویس امارات وصل بود

»محمدحســن عاقبتی« 6۲ ساله و 
بازنشسته سپاه پاسداران است. او می گوید: 
»بازنشستگی برای یک پاسدار معنا ندارد. 
ما جاماندگان مسیر شهدا هستیم و باید 
در مسیری که شهدا رفتند که همان عزت 
و ســرافرازی ملت شریف ایران بود، قدم 
برداریم. امروز عرصه اقتصادی مهم ترین 
جبهه ای است که دشمن روی آن انگشت 
گذاشته است، ما می توانیم در این حوزه به 

ملت عزیزمان خدمت کنیم

شاخص

آنرویسکه

تکاپو

کلیدواژه



ســلطانی/  شــهناز     
بیماری های قلبــی و عروقی پس از 
حوادث جاده ای دومین علت مرگ و 
میر در کشــور ایران است. آمار فوت 
۳۰۰ نفــر در روز بر اثر بیماری های 
قلبی تلخ و البته تکان دهنده اســت. 
بنابراین، زنگ هشــدار مدت هاست 
که به صدا درآمده، اما نه مسئوالن و 
نه مردم گوش شنوایی برای شنیدن 
آن ندارند. کاهش ســن ابتال به این 
بیماری ها از ۶۰ ســال به ۳۰ ســال 
در همین ســال های اخیر بخشی از 
هشدارهاست که اگر کاری نکنیم، به 
مرحله بحران و سونامی بیماری های 

قلبی و عروقی خواهیم رسید.

موجی که به راه افتاده است
قلب یک عضو بسیار حیاتی در 
بــدن ما به شــمار می آید و در واقع 
یک پمپ عضالنی اســت که خون 
از طریــق رگ های آن به بدن پمپاژ 
می شود. بنابراین هر گونه اختالل در 
روند کارکرد آن کل بدن را تحت تأثیر 
قرار می دهد. متأسفانه، سبک جدید 
زندگی ما در دهه های اخیر به روند 
طبیعی و سالمت این بخش از جسم 
ما صدمات جبران ناپذیری وارد کرده 
است؛ به گونه ای که گفته می شود از 
دو دهه پیش، یعنی ۲۰ سال پیش 
موج بیماری های قلبی و عروقی در 
کشور آغاز شــده است و شتابان در 
پیش است. تجربه دردناک عزیزانی 
که با این عارضه از دســت می دهیم 
یا خبرهای تلخی از این دســت که 
به کرات به گوش مان می رسد، گواه 

همین موضوع است.

از کهنسالی تا جوانی
دکتر رســول دیناروند، رئیس 
سابق ســازمان غذا و دارو)زیر نظر 
وزارت بهداشت( سال گذشته از سن 
جدید ابتال بــه بیماری های قلبی و 
عروقی در کشــور خبر داده بود. به 
گفتــه او، در حال حاضر ســن ابتال 
به ایــن بیماری از دوره کهنســالی 
در ســال های گذشــته به دوره های 
میانسالی و جوانی و سال های ۳۰ تا 
۴۰ سالگی رسیده است و متأسفانه 
علت ۳۳ تا ۳۹ درصد مرگ ومیرها در 
کشور ما همین است و باالترین رتبه 
جهانی را از این نظر داریم. ســازمان 
جهانی بهداشــت هم در آماری ۶۳ 
درصد مرگ ومیرها را در ایران ناشی 
از بیماری های قلبی و عروقی اعالم 

کرده است.
وزارت بهداشت در آمار دیگری 
از فــوت ۳۰۰ نفــر در روز به علت 
بیماری های قلبی و عروقی در کشور 
خبر می دهــد. البته این بیماری در 
جهان هــم نگران کننده اســت؛ به 
گونه ای که انجمــن قلب آمریکا در 
سال ۲۰۱۶ اعالم کرد، بیماری های 
قلبی و سکته دو عامل مؤثر مرگ ومیر 
در سال ۲۰۱۳ در جهان بوده است. 
بنابرایــن، این بیماری گریبان مردم 
جهان را گرفته است، اما گریبان مردم 
ایران را بیشتر و مردم شهر تهران هم 

که دیگر رکورد زده اند.

چرا قلب مان مریض می شود؟
قلــب،  از نظــر متخصصــان 
فشــار خون باال و دیابت مهم ترین 
و اصلی تریــن عوامل ابتــالی ما به 
بیماری های قلبی و عروقی هستند. 
چاقی و بی تحرکی، استعمال دخانیات 
و قلیان و هر نوع ماده مخدر و چربی 
خون عوامل ثانویه در درگیر شدن با 

این بیماری است.
شیوه جدیدی که ما در زندگی 
امروزمان در پیش گرفته ایم، در واقع 
به نوعی خودمان را با دست خودمان 
به چاه می اندازیم و از آن بی خبریم. 
در شیوه نوین ما ساعت های طوالنی 
مقابل تلویزیون می نشــینیم و کلی 
تخمــه شــور و چرب نــوش جان 
می کنیم یا خوراکی های مضر تر مانند 
چیپس و پفک. ساعت های مدیدی با 
گوشــی موبایل و کامپیوتر سر و کار 

داریم و از جای مان تکان نمی خوریم. 
مــدام و بی برنامه خودمان را مهمان 
این رستوران و آن رستوران می کنیم 
و تــا می توانیــم از غذاهای چرب و 
چیل و پرنمک و زود حاضر شــونده 
میــل می کنیم. در کالنشــهر هایی 
مانند تهران هم نفس می کشــیم و 
ریه های مــان را از دود و آلودگی پر 

می کنیم. حتی کوتاه ترین مســیرها 
را با وســایل نقلیه طــی می کنیم. 
استرس را به مثابه بخش جدایی ناپذیر 
زندگی مــان پذیرفته ایم و با آن خو 
گرفته ایم. پس بــا این اوصاف دیگر 
جــای تردید باقــی نمی ماند که به 

پیشواز بیماری های قلبی می رویم.

شیوه ای نو باید...
بــرای برون رفت از این تنگنای 
بیماری های قلبی و عروقی اهل فن، 

یعنی همان پزشــکان قلب توصیه 
می کنند بازنگری در شیوه زندگی مان 
الزم و ضروری اســت؛ یعنی تا حد 
ممکن از آنچه می شــود پرهیز کرد، 
دوری کنیم. کمی به خودمان زحمت 
بدهیم و تحرک داشته باشیم و کمی 
ورزش کنیم. غذاهای سالم و خانگی 
و مطمئن بخوریم. از دخانیات پرهیز 
کنیم و میوه و سبزیجات را به شکل 
قابل مالحظه ای وارد برنامه غذایی مان 
کنیم. غذاهای دریایی را که در رژیم 
غذایی ما ایرانی ها مورد بی مهری قرا 
گرفته، هفته ای حداقل یک بار ســر 

سفره بیاوریم.

پیامدهای که ادامه دار است
همان طــور کــه گفتیم، طبق 
آمارها ســن سکته قلبی در ایران به 
۳۰ سال رسیده است و روزانه ۳۰۰ 
هموطن جان خود را بر اثر ســکته 
قلبی از دست می دهند؛ البته این آمار 
دقیقاً دو سال پیش در کنگره علمی و 
بین المللی قلب و عروق اعالم شده و 
چه بسا امروز این آمارها سیر صعودی 
در پیش گرفته باشــد. )تصورش را 
بکنید در یک روز چه تعداد خانواده 
داغدار می شــود و چه تعداد کودک 
خردســال پدر و مادرش را از دست 
می دهــد و چه حجمی از ناراحتی و 
نگرانی و استرس و فشارهای روحی 
و روانی بــر خانواده های قربانیان تا 
سال ها باقی می ماند و چه تعداد بچه  
به دلیل بی سرپرست شدن شاید راه 
کج در پیش بگیرنــد(؛ اما با اصالح 

الگوی زندگی می شــود تا حدی از 
این خطر پیشــگیری کرد. افزون بر 
این، ما باید عالیم بروز ســکته قلبی 
را خوب بشناســیم تا در موقع بروز 
بتوانیم عوارض آن را کاهش دهیم. 
به گفته متخصصان قلب، اگر بیماری 
که دچار سکته قلبی شده است، در 
کمتر از دو ســاعت به مراکز درمانی 
رسانده شود، می توان عوارض آن را به 
حداقل رساند و از پیشامدهای ناگوار 

جلوگیری کرد.

عالیم سکته قلبی چیست؟
بیمار در قفســه سینه احساس 
درد، تنگی یا ناراحتی می کند و این 
البته شایع ترین عالمت سکته قلبی 
اســت، زمان این احســاس معموالً 
بیش از یکی دو دقیقه است. چه بسا 
بیمارانی ســکته قلبــی را بدون این 
عالمت تجربه کنند و این بی عالمتی 
در زنان شایع تر است؛ هر چند سکته 
قلبی در مردان شایع تر است. مشکالت 
گوارشی ممکن است به سراغ بیمار 
بیاید، مانند استفراغ که این عالمت 
را زنان بیشتر تجربه می کنند. دردی 
که از قفســه سینه شــروع می شود 
و تــا بازوها ادامه پیــدا می کند. اگر 
به صورت ناگهانــی تعادل خود را از 
دســت دادید و همزمــان دردی در 
قفسه سینه تان منتشــر شد، نشانه 
خوبی نیســت. احساس درد یا فشار 
در مرکز قفسه سینه تان که به سمت 
امتداد پیدا می کند. خســتگی  گلو 
زیاد و ضعــف بدنی بی دلیل عالمت 
مهمی است که زنان بیشتر از آن گله 
می کنند. خروپف هایی با صدای بلندتر 
از معمول که شبیه نفس نفس زدن 
یا خفه شــدن است. عرق سرد بدون 
علت هم مهم است. سرفه های ممتد 
با خلط های سفید و صورتی را هم باید 
جدی گرفت. وقتی ساق پا و کف و مچ 
پا متورم می شود یا هنگامی که ضربان 

قلب تان را نامنظم حس می کنید.

بی ترس اورژانس خبر کنید
در موقع سکته قلبی در اولین 
فرصت اورژانس را خبر کنید. ترس به 
خودتان راه ندهید، نفس های عمیق 
بکشید و سرفه های پی در پی بکنید. 
این کار سبب ورود اکسیژن و گردش 
خون می شود. از قرص یا کپسول زیر 
زبانی اســتفاده کنید و اگر بهبودی 
حاصل نشد، پس از پنج دقیقه یک 

قرص دیگر مصرف کنید.
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  حمیدرضا حیدری/ در هفته ای که گذشــت، موضوع قیمت بنزین در 
مجلس مطرح شــد و شاهد اظهارنظرهای نمایندگان و مسئوالن بودیم. مباحثی 
که وارد فضای مجازی شــد و حاشیه های متعددی را ایجاد کرد. آقای روحانی، 
رئیس جمهور در نشستی که با وزیر راه، مسکن و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه 
داشــت، گفت: »در کشور ما سوخت نرخ ثابت دارد، در دنیا این طور نیست، روز 
تعطیل یک نرخ، روز کاری یک نرخ و در روز شلوغی نیز یک نرخ دیگر دارد. اینجا 

عادت کرده ایم که نرخ سوخت ثابت باشد.«
یکی از کاربران توئیتر در واکنش به این بخش از صحبت های رئیس جمهور، 
نوشــت: »آقای روحانی امروز گفتند در دنیا بنزین هر روز یک قیمت دارد. البته 
این موضوع در ایران برای همه کاالها اتفاق می افتد؛ اما ســؤال اینجاست چرا از 
استانداردهای دنیا فقط گرانی اش را یاد می گیرید. یک بار هم که شده به تولید 

خودروی با کیفیت با مصرف اندک و سوخت پاک بیندیشید.«
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی هم در جمع دانشجویان 
دانشــگاه اصفهان گفت: »اگر قیمت بنزین بنا به افزایش داشته باشد، احتماالً به  
سمت بنزین چند نرخی خواهیم رفت و حدس بنده این است که احتماالً مردم 

نیز با افزایش قیمت بنزین موافق هستند.«
یکی از کاربران مجازی هم در صفحه شــخصی اش به سخنان علی مطهری 
این گونه واکنش نشــان داد: »جناب مطهری، حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن 

هم بلد نیستی؟«
اما محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی به خبر 
افزایش قیمت بنزین این گونه واکنش نشان داد: »مردم ظرفیت تحمل بار گرانی های 
زنجیره ای ناشــی از افزایش قیمت حامل های انرژی را ندارند؛ بهتر است خرج و 

برج دولت و نهادهای حاکمیتی کمتر شود.«
یکی از کاربران توئیتر هم در واکنش به سخنان مطهری نوشت: »واقعاً فکر 
می کنید علی مطهری نمی دونه حرفش چقدر مسخره بود؟! ایشون می دونه، خوبم 
می دونه! فقط می خواد به بهانه مسخرگی این جمله، کلمه »گرونی« بیفته رو زبونا، 
که بعد، حرف های جناب روحانی راجع به FATF و »ارزونی« معنی پیدا کنه! اوکی!؟«

این در حالی اســت که حســن روحانی در همان جلسه ای که از دو نرخی 
 FATF شــدن بنزین صحبت می کند، از ۲۰ درصد ارزانی در صورت پیوســتن به

خبر می دهد.
یکی دیگر از کاربران در واکنش به سخنان علی مطهری نوشت: »علی مطهری 
حدس زده که مردم موافق افزایش قیمت بنزین هســتن، من حدس مي زنم اون 

اصاًل نمي دونه »مردم« چه کسایی هستن!«
کاربر دیگری نوشت: »نایب رئیس مجلس حدس زده مردم با افزایش قیمت 
بنزین موافقند. بعد با همین استدالل می رن سراغ تصویب قانون! چی باید گفت 

به مجلسی که علی مطهری نایب رئیسشه؟!«
برخی هم ســعی کردند نوع نگاه مطهری به قضیه گرانی بنزین را به دیگر 
موضوعات هم تعمیم دهند: »دلیل تصویب FATF و بقیه معاهدات رو فهمیدیم، 
چون آقایون فکر می کنن مردم موافقن. مثل آقای مطهری که می گه مردم موافق 

افزایش قیمت بنزین هستن!«
کاربر دیگری نوشت: »مطمئناً با گران شدن بنزین، گرانی و تورم در کشور 
افزایــش خواهد یافت؛ اون وقت چطوری آقای روحانی با تصویب  FATFمی خوان 

ارزونی ۲۰ درصدی ایجاد کنند!«
صحبــت از گرانی بنزین و اعالم موافقت مردم با گرانی و دو نرخی شــدن 
این حامل انرژی که نقش مســتقیمی در گرانی کاالهای دیگر دارد، حدود یک 
سال قبل مطرح شد و بهانه ای برای برخی اعتراضات به گرانی شد که به همین 
هم ختم نشــد و عوامل و اعضای ضد انقالب و بیگانه حوادث تلخی را در برخی 

شهرهای کشور رقم زدند. 
ســؤال اینجاست که آیا یک نماینده مجلس که بر کرسی نایب رئیسی خانه 
ملت نیز تکیه زده، از آثار و عواقب موضع گیری های خود بی اطالع است یا با علم 

به این مسئله، چنین حرف هایی را می زند؟!

حرف زدن یا نزدن مسئله این است!

ســیدپرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشــاره به تصویب بودجه ســال ۹۸ در دولت افزود: دولت در تخصیص بودجه امداد در سال ۹۷ 
همکاری بسیار خوبی داشت، اما تنظیم بودجه سال ۹۸ مطابق با انتظارات ما نبود. در همین راستا طی نامه ای به رئیس جمهور اصالح ردیف بودجه کمیته امداد 

در الیحه پیشنهاد سال ۹۸ با توجه به نرخ تورم را درخواست کردیم و خوشبختانه این پیشنهاد با موافقت رئیس جمهور مواجه شده است.

 دستور ویژه 
رئیس جمهور

در  ایمانــی/  رســول   
شماره های پیش گفته شد، شبکه 
ایران اینترنشنال که در ایام انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۹۶ راه اندازی 
شد، وضعیت مشخصی درباره منابع 

مالی خود ارائه نداد.
ایــران  تلویزیــون  مجــوز 
 اینترنشنال متعلق به شرکتی به نام

 Global-Media-Circulating-Limited

اســت که دفتــر آن در لندن قرار 
دارد کــه یکی از مدیران اصلی این 
شــرکت یک فرد عربستانی به نام 
اســت. جالب  »عادل عبدالکریم« 
اینکه مدیر ســابق ایــن هلدینگ 
کسی نبود جز عبدالرحمان راشد، 
ســعودی  مشــهور  روزنامه نــگار 
و مدیر ســابق تلویزیــون العربیه 
کــه مواضع ضد ایرانــی اش زبانزد 
اســت. با جســت وجوی نام عادل 
که  می شود  مشــخص  عبدالکریم 
وی افزون بر شــرکت فوق، صاحب 
 OR HOLDINGS ANDهلدینــگ
INVESTMENTS LIMITED  است. 

با وجود افشــای این اطالعات، این 
تلویزیون تاکنون خبر دریافت بودجه 
از دربار عربستان را رد نکرده است. 
ضمن اینکه همــه این اطالعات را 
روزنامه گاردین نیز افشا کرد و حتی 
این روزنامه قتل خاشقجی را مربوط 

به افشای این اطالعات دانست.
دفتر این رســانه فارسی زبان 
در لندن واقع شــده است و بیشتر 
کارکنان آن با وعده پول بیشتر به 
این شبکه وارد شدند. در روند انتقال 
عوامل رسانه های فارسی زبان بیگانه، 
»آرمین قبادی پاشا« مجری شبکه 
»من وتو« هم به شــبکه ســعودی 
»ایران اینترنشــنال« پیوســت. او 
پس از خروج از کشور به استخدام 
شبکه صهیونیستی من وتو درآمد تا 
هر روزه با درآمیختن اخبار راست 
و دروغ علیه ایران سیاه نمایی کند. 
همچنین در ماه های گذشــته نیز 
افرادی مانند »پانته آ مدیری«، »پناه 
منظرپور«  »محمد  بهمن«،  فرهاد 
و... از رســانه هایی مانند بی بی سی 
فارســی، صدای آمریکا و من وتو به 
شبکه »ایران اینترنشنال« پیوسته 
بودند؛ شبکه ای که بر اساس اسناد و 
شواهد بسیاری با هزینه های هنگفت 
می کوشد  ســعودی  شاهزاده های 
عالوه بر ســیاه نمایی عملکرد نظام 
جمهوری  اسالمی ایران، در جامعه 

ایرانی تشنج ایجاد کند.
پــس از گذشــت چنــد ماه 
از تأســیس این شــبکه، »علیرضا 
نوری زاده« مدیر تلویزیون ایران فردا 
مستقر در لندن که رابطه حسنه ای 
هم با دربار سعودی دارد، دست به 
افشاگری علیه سعودی ها درباره این 
شــبکه زد. پس از این افشاگری ها 
در میــان ایرانیــان خارج نشــین 
پرســش هایی به وجود آمد. »علی 
علیزاده« کمپینــی راه اندازی کرد 
تا از مسئوالن این شبکه ها بخواهد 
منبع مالی خود را افشا کنند، اما این 
تلویزیون ها وی را مزدور و بی وطن 
نامیدند. کمپین علیزاده سبب شد 
چند نفر از کارمندان این شبکه ها به 
فکر استعفا و قطع همکاری با این 
رســانه های مزدور باشند. در اولین 
اقــدام »نگار مرتضــوی« خبرنگار 
ســابق صدای آمریکا که مدتی با 
شــبکه ایران اینترنشنال همکاری 
می کرد، از این شــبکه استعفا داد. 
البته وی به دلیل ترس از محاکمه 
و بازگردانده شــدن از خاک آمریکا 
تاکنون هیچ اظهارنظری در این باره 
که چرا از این تلویزیون خارج شده 
نداشته، اما استعفای وی در حالی 
که تلویزیون متبــوع وی با بحران 
مقبولیت مواجه شده نشان  می دهد 
که وی بر اثر فشار افکار عمومی از 
این تلویزیون استعفا داده است. پس 
از او »فرداد فرحزاد« و عده ای دیگر 
در توئیت های شان خبر استعفا از این 

شبکه را منتشر کردند.
الزم به یادآوری  اســت یکی از 
کارکنان سابق شبکه ایران اینترنشنال 
پیشتر گفته بود: »بسیاری از کارکنان 
درباره  کــه حقیقــت  دریافته انــد 
سرمایه گذاران عربستانی که پشتوانه 
این شــبکه هســتند به آنها گفته 
نشــده، اما چون می ترسند براساس 
قراردادشــان ناچار بــه بازگرداندن 
دریافتی های خود شوند، نمی توانند 
استعفا دهند. برخی از این افراد تنها 
به واسطه ویزای کاری ای که از طریق 
فعالیت در این شبکه دریافت کرده اند، 
امکان ادامه زندگی در لندن را دارند.«
 ادامه دارد

به نام ایران علیه ایران

 سید فخرالدین موسوی/ عملکرد 
اروپایی هــا پس از خروج آمریــکا از برجام با 
همه نمایش هایی که درباره لزوم حفظ برجام 
اجرا کردند و حرف های پر طمطراقی که زدند 
به گونه ای بوده که حتی نزدیک ترین حامیان 
نزدیکی به غرب و همراهی با اروپا برای مقابله 
با آمریکا نیز از سیاستمداران قاره سبز ناامید 
شــدند، چنانکه »احمد زیدآبادی« از فعاالن 
اصالح طلــب در مصاحبه بــا روزنامه آرمان 
گفته بود؛ »شــکاف های موجــود بین برخی 
از کشــورهای اروپایی با آمریکا بیشتر شکل 
رسانه ای دارد و در واقعیت هیچ شکافی وجود 
نــدارد... اتفاقاً صدای واحــدی از همه آنها به 
گوش می رســد. در شرایط کنونی کشورهای 
اروپایی به این نتیجه رسیده اند که برجام باید 
باقی بماند؛ با این وجود این توافق نیاز به تقویت 
و متمم دارد که باید هر چه سریع تر انجام شود. 
به نظر می رسد، آمریکا و کشورهای اروپایی در 
مقابل ایران تقسیم کار انجام داده اند. آمریکا 
فشارهای خود را نسبت به ایران افزایش داده 
و در مقابل کشورهای اروپایی تالش می کنند 
در شرایطی که ایران تحت فشار است با ایران 
وارد مذاکره شوند تا نتیجه دلخواه هر دو گروه 
حاصل شود. همه کشورهای غربی نیز به دنبال 
این هستند که ایران از مواضع خود عقب نشینی 
کند تا شرایط برای شکل گیری »برجام ۲«، یا 
اضافه کردن مکمل به برجام به وجود بیاید.«

 روزنامه اصالح طلــب »اعتماد« نیز در 
مطلبــی با عنــوان »درباره حمایــت اروپا از 
ایران«، نوشــت: »هفت ماه پس از اعالم آنکه 
اروپا موفق به ساخت مؤسسات مالی مستقل 
از ایــاالت متحده خواهد شــد، وزیر اقتصاد 
فرانسه برنولومر، ناگزیر به اعتراف این واقعیت 
است که اروپایی ها متأســفانه قادر نخواهند 
بود ارباب سرنوشــت اقتصادی خود باشند، یا 

آزادانه بتوانند با هرکس که می خواهند تجارت 
کنند... واقعیت این است که اروپا ابزار الزم را 
برای ایستادن در مقابل ایاالت متحده ندارد. 
هدف از این وضعیت انفعالی اروپا، وادار کردن 

ایران به نشســتن پای میز 
مذاکره جهــت مورد بحث 
قــراردادن شــرایط توافقی 
بزرگ ترین  اســت...  جدید 
»دیاکو  واشنگتن«؛  آرزوی 
مرکز  تحلیلگر  حســینی« 
اســتراتژیک  بررســی های 
ریاست جمهوری در مصاحبه 
با روزنامه آرمان گفت: »در 
عمل اروپا بــرای اداره امور 
مربوط به خود همچنان به 

آمریکا وابسته است... فکر می کنم این درک در 
کشور ما ایجاد شده که نباید انتظار یک معجزه 
از گروه ۱+۴ را داشت، توانایی آنها برای حمایت 
از برجام و میزان استقامت آنها در برابر ایاالت 
متحده محدودیــت دارد« و اعترافات متعدد 

دیگری از این دست.
»محمدرضا بختیاری« دیپلمات سابق در 
یادداشــتی در روزنامه اعتماد با عنوان »اروپا 
با آمریکا نمی جنگد«، نوشــت: »متأسفانه در 
شــرایط کنونی در مسئله 
توافق هسته ای هیچ راه حل 
منفعــت آوری در مقابــل 
ندارد...  وجود  کشــورمان 
تــا امــروز از اتحادیه اروپا 
جز وعــده هیــچ حرکت 
جدی دیده نشده و موضوع 
طراحــی مکانیســم ویژه 
انتقاالت مالی بین ما و اروپا 
از حد حــرف جلوتر نرفته 
و حتی در صــورت وجود 
SPV هیچ کشــور اروپایی زیر بار قبول ایجاد 
مرکز چنین تبادالتی با کشــورمان نمی رود... 
متأسفانه در تیم کارشناسان مذاکره کننده ما 
تعداد کافی از متخصصان به ویژه در حوزه های 
مالی، تجاری و بانکی حضور نداشتند که خط 

به خط و بند و به بند توافق را دقیق و به طور 
تخصصی بررســی کنند تا امروز دچار چنین 
شرایط ناشی از بی تعهدی آمریکا و اروپا نشویم.«

 اما ســؤال اساسی این است که با وجود 
اذعان هــا با این صراحت همچنان شــاهد آن 
هســتیم که »علی خرم« دیپلمات سابق و از 
حامیان برجام در سرمقاله ای در روزنامه شرق 
با عنوان »شــورای امنیت و آزمایش موشکی 
ایران«، می نویسد:  »اروپا هم درباره آزمایش های 
موشکی ایران حساس است و البته می توان در 
این زمینــه از تجربیات جهانی و نوعی تعامل 
میان کشــورها قبل از ایــن آزمایش ها بهره 
گرفت. آمریکا در تالش برای جذب اروپایی ها به 
سمت اهداف غیر قانونی خود است و مسئوالن 
جمهوری اسالمی می توانند هنرمندی بیشتری 
به خرج داده و اروپا را در کنار خود نگه دارند. 
تشکیل جلسه شورای امنیت مستقل از نتیجه 
آن، از نارضایتــی اروپا حکایت دارد و این یک 
موفقیت برای آمریکا محسوب می شود.« این 
دیپلمات پیشین در ادامه می افزاید: »اگر شرایط 
عادی بود، یقیناً می توانستیم به قطعنامه ۲۲۳۱ 
به طریقی استناد کنیم که از ایران قانوناً و رسماً 
نخواسته آزمایش های موشکی را متوقف کند؛ 
امــا فراموش نکنیم در یک فضای به  شــدت 
سیاســی قرار داریم و در شــرایط تحریم ها و 
فشارهای سیاسی، چنین امری شدنی نیست.« 
جمالتی که معنای واضح آن، این اســت که 
برای آزمایش های موشکی از اروپایی ها اجازه 
بگیریم! یعنی منوط کردن پیش رفتن و پیش 
بردن توان دفاعی کشورمان به نظر و مساعدت 
و همراهی  چشم آبی هایی که خود تسلیحات 
هســته ای دارند، یعنی گــره زدن امنیت ۸۰ 
میلیون ایرانی به  نظر کشورهایی که در جنگ 
تحمیلی هشت ســاله به مردم ایران نقش پر 

رنگی داشتند!

بیماری های قلبی و عروقی هر روز جان 300 نفر را در کشور می گیرد

هوای قلب مان را داشته باشیم

با وجود اعتراف حامیان نزدیکی به غرب به تعلل، بدعهدی و کارشکنی های مقامات قاره سبز!

توصیه عجیب یک رسانه اصالح طلب!

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

 صحرا محمدی/ دوستی دارم همیشه ماشین حساب به دست است. 
همین چند روز پیش بود که با چهره ناراحت و در هم کشیده می گفت یکی 
از بستگانش سال گذشته خانه ای خریده که گویا قیمتش )حداقل برای دوست 
من( خیلی افزایش یافته اســت و از بدشانسی خودش می نالید که باال رفتن 

قیمت خانه اش چنگی به دل نمی زند. 
متأســفانه این نمونه از دوستان و اقوام و همکار چندان نایاب نیستند. 
همه ما کم و بیش از این دست آدم ها می بینیم که با نگاه مادی و چرتکه ای 
مدام در پی رصد داشــته های دیگرانند. حساب خانه و ماشین و سفر بقیه را 
دارند. مرتب از دیگران سؤال می کنند تا بفهمند چه کسی کجا ایستاده است. 
خالصه این آدم ها بیشتر از اینکه فکر و انرژی و زمان خود را به زندگی خود و 
حل مشکالت آن معطوف کنند، متأسفانه صرف موضوع هایی می کنند که نه 
تنهــا دردی از آنها دوا نمی کند که دردی هم می افزاید. این نوع نگاه معیوب 
به دیگران و فارغ از جنســیت به شــکلی هم  موجب آزار خود آنها و هم  آزار 

دیگران می شود. 
خداوند به همه ما نعمت های بی شــماری عطا کرده است که در وصف 
نمی گنجد. نعمت هایی که شــاید شبیه هم نباشند و همین تفاوت هاست که 

گمان می بریم دیگران دارند و ما نه و حساب داشته های بقیه را می کنیم. 
روانشناس ها معتقدند آدم ها داشــته ها و شادی های شان را بیشتر بروز 
می دهند تا نداشته ها و غم های شان را. مانند عکس هایی که آدم ها در فضای 
مجازی و در شبکه های اجتماعی برای پروفایل خود انتخاب می کنند. در واقع، 
تقریباً همه ما عکس هایی برمی گزینیم که ما را خوب و خوش نشان می دهد، 
نه ناراحت و غم زده. در حالی که وضعیت عادی زندگی سرشار از غم و شادی 
است و یک بعدی نیست. زندگی همه ما آدم ها سکه ای است که دو روی غم 
و شــادی را توأم دارد. بنابراین اگر دیگران را باب میل خودمان درمی یابیم، 
این ظواهر ناگفته های زیادی هم دارد که ما از آن بی خبریم. ضمن اینکه اگر 
داشته های دیگران را می بینیم، باید به این نکته هم عمیقاً فکر کنیم که هیچ 
کس بی هیچ زحمتی به جایی و به داشــته ای نمی رسد. اما دیگران راه رفته 
را با دشواری هایش برای ما شرح نمی دهند. مانند اینکه ما یک ساختمان را 
می بینیم و جلب توجه می کند، ولی مراحل ساخت آن را ندیده ایم که به چه 

مشقتی و با چه هزینه  گزافی به این مرحله رسیده است. 
کاش همه ما این توانایی را داشــتیم کــه همه دارایی های مادی و غیر 
مادی زندگی مان را فهرســت کنیم. آن وقت می فهمیدیم در این فهرســت 
دارایی های باارزشی داریم که نه ماشین حساب  بردار است و نه چرتکه بردار. 
گاهی ما آدم ها دارایی های ذی قیمتی داریم که از آن بی خبریم و آنهایی که 
داشته های شان تحســین ما را برانگیخته، در حسرت دارایی های ما هستند. 
اگر ســالمتی و خانواده خوب داریم و اگر فرزند و پدر و مادر داریم و اگر...، 
اینها همان داشته هایی هستند که در همه جا یافت نمی شود و با هیچ چیزی 

نمی توان آن را جایگزین کرد و قابل خریدن نیست. 
بنابراین، پررنگ دیدن داشــته های دیگران ســبب می شود دارایی های 
خودمــان را نادیده بگیریم یا در نظر ما کم رنگ جلوه کنند. روی برگرداندن 
از زندگی دیگران و معطوف کردن آن به زندگی خودمان سبب می شود شاکر 

باشیم و کمتر استرس به خودمان راه بدهیم. 

چرتکه نیندازیم!
ژرفا

از  زیدآبــادی«  »احمــد 
فعاالن اصالح طلب در مصاحبه 
بود؛  گفته  آرمــان  روزنامه  با 
»شکاف های موجود بین برخی 
از کشورهای اروپایی با آمریکا 
بیشتر شــکل رسانه ای دارد و 
در واقعیت هیچ شکافی وجود 
ندارد... اتفاقاً صدای واحدی از 

همه آنها به گوش می رسد

عروقی  و  قلبــی  بیماری های 
دومین  حوادث جــاده ای  از  پس 
علت مرگ و میر در کشــور ایران 
اســت. آمار فوت 300 نفر در روز 
بــر اثر بیماری هــای قلبی تلخ و 
بنابراین،  است.  تکان دهنده  البته 
زنگ هشــدار مدت هاست که به 
صدا درآمده، اما نه مسئوالن و نه 
برای شنیدن  مردم گوش شنوایی 
آن ندارند. کاهش سن ابتال به این 
بیماری ها از 60 ســال به 30 سال 
در همین سال های اخیر بخشی از 

هشدارهاست



 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
یکی دیگــر از موضوعاتی که در 
مبانی سیاسی مورد بحث قرار می گیرد، 
موضوع منشأ مشروعیت نظام سیاسی 
است. سؤال اینجاست که از منظر انقالب 
اسالمی منشأ مشروعیت حاکم اسالمی، 
به ویژه در عصر غیبت چیست؟ در این 
زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد 
و از همین رو اختالفات متعددی میان 
جریان های سیاسی در کشور ایجاد شده 
اســت. تبیین این مسئله بسیار حیاتی 
است و روشن می کند که چه جریان های 
فکری در مســیر اصیل انقالب اسالمی 
حرکت می کنند و کدام جریان ها دچار 
انحراف اساسی هستند. برای این منظور 
ابتدا مشــهورترین دیدگاه ها را بررسی 
می کنیم؛ ســپس با اســتفاده از منابع 
پیش گفته مبنای مشــروعیت حکومت 
در انقالب اسالمی را بیان خواهیم کرد.

یکی از دیدگاه های مطرح شده این 
است که منشأ مشروعیت نظام سیاسی 
در انقالب اسالمی، مانند دیگر نظام های 
دموکراتیک مردم است. از آنجا که در بین 
علمای بزرگ شیعه و مبانی مطرح شده 
در قانون اساسی این دیدگاه طرفدارانی 
ندارد، از بررسی آن خودداری کرده و دو 
دیدگاه عمده درباره مبنای مشــروعیت 
نظام اســالمی را بررســی می کنیم؛ دو 
دیدگاهی کــه ضمن پذیرش حاکمیت 
الهی در زمینه نقش و تأثیر رأی مردم با 
هم اختالف دارند. یکی دیدگاه معروف 
به نظریه انتخابی والیت فقیه اســت و 
دیگری به نظریه انتصاب مشــهور شده 
است. در این شماره تحلیل نظریه انتخاب 
را بررسی کرده و یکی از دیدگاه هایی که 
در این نظریه مطرح شده است، تحلیل و 
در شماره آینده آن را نقد خواهیم کرد.

۱ ـ نظریه انتخاب
قائالن این نظریه خود از جنبه های 

گوناگون وارد این مقوله شده اند:
۱ـ۱ـ نظریــه مالکیــت مشــاع 
ســرزمین: برخی با طــرح این موضوع 
که مردم به طور مشــاع مالک سرزمین 
خود هستند، به اتکای مالکیت شخصی 
مشاع خود بر سرزمین، حاکم یا حاکمانی 
که بــر آن حکومت می کنند در واقع از 
طــرف مالکان آن وکالــت دارند، بنا بر 

این مشــروعیت خــود را از این مالکان 
که مردم هستند، اخذ می کنند. به این 
ترتیب منشأ مشروعیت حکومت، الهی ـ 
مردمی اســت. از این رو الهی است که 
خداونــد به آنان حق مالکیــت داده و 
یکــی از آثار مالکیت نیز محق بودن در 
تصمیم گیری برای ملک است. در نتیجه 
تداوم مشروعیت هر حکومتی به رضایت 
شهروندان آن جامعه منوط است. این امر 
به معنای اصالت دهی به حاکمیت مردم 
است. از نظر مهدی حائری رابطه مردم 
با حاکمان، مانند رابطه مالکان مشاع با 
وکیل و نماینده خودشان است. بر اساس 
این، فقیه از جانب مردم وکیل است. پس 
صحیح تر این اســت که بگوییم وکالت 
فقیه نه والیت فقیه. زیرا حکومت، پیمانی 
از انواع وکالت میــان مردم و حاکمان 
است که به موجب آن، حاکم به وکالت 
از مردم، در جمیع امور مملکت دخالت 
می کنــد و از آنجا که وکالت، قراردادی 
جایز است، عزل حاکم به راحتی ممکن 
اســت. افزون بر این، مردم بدون هیچ 
مشــکل و محدودیتی او را کنترل و بر 

کارهایش نظارت می کنند.۱
فرضیــه  وکالت از نظریه های رایج 
میان اندیشــمندان اهل سّنت است. به 
نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، 
ماهیتاً چیزی جز عقدالوکاله نیست.۲ در 
این بخش با توجه به اینکه این دیدگاه 

مبنای اظهارنظرهای گوناگونی واقع شده 
است، آن را به طور مجزا تجزیه و تحلیل 
می کنیم. نکته ای که در این باره باید بیان 
کنیم، این است که این نظریه را نمی توان 
یکی از نظریه های پر طرفدار در فلسفه 
سیاسی شیعه تلقی کرد و سابقه چندانی 
ندارد. ضمن اینکه در میان فقهای شیعه 
کســی از این دیــدگاه حمایت نکرده 

است؛ بلکه بیشتر مورد توجه طیفی از 
روشنفکران واقع شده است. 

بررسی مفهوم وکالت فقیه
اینکه مردم  وکالت فقیه، یعنــي 
فقیهــي را براي ادارة امور جامعه وکیل 
خود کننــد و در نتیجه آن، فقیه طبق 
محدودة وکالــت در ادارة جامعه اقدام 
کند. در این صورت فقیه وکیل همانند 
رئیس جمهور و نمایندة مجلس است که 
از ســوی مردم انتخاب می شود و مردم 
مي توانند وی را عزل کنند؛ زیرا سمت 

خود را از مردم گرفته اســت تا کارهاي 
آنان را بر اساس مصلحت و رأي خودشان 
انجام دهد و حکومتش »وکالتي« است. 
بنابراین، در وکالت فقیه همه کاره مردم 
هستند. فقیه فقط وکیل آنان است که 

مردم وی را انتخاب و عزل کنند.

تفاوت میان وکالت و والیت 
وکالت و والیت دو مفهوم حقوقی 
هســتند که اگر چه در برخی موارد با 
هم شباهت هایی دارند، ولی ماهیت آنها 
با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت ها را 

می توان در موارد زیر احصا کرد:
۱ـ اگر فاعل، کاری را بر اســاس 
وکالت از موکل انجام دهد، اصالت رأی و 
تصمیم گیری از آن موکل است؛ در نتیجه 
حدود صالحیت وکیل نیز به تشخیص 
موکل و حدود اختیاراتی بستگی دارد که 
او به وکیل داده است؛ ولی اگر فاعلی، بر 
اســاس والیت  بر دیگری، کاری را برای 
تأمین مصالح او انجام دهد، اصالت رأی 
و تصمیم گیری و تشخیص، از آن خود 
فاعل)ولی( است و او بر اساس محدوده 
والیتی که قانون به او داده است، عمل 

می کند.
۲ـ وکالــت عقدی جایز اســت و 
هر زمــان وکیل یا موکل خواســتند، 
می توانند یکجانبه قرارداد را فسخ کنند؛ 
اما والیت اساساً قرارداد نیست که فسخ 

آن موضوعیت داشــته باشد. والیت در 
فلسفه سیاسی شیعه برای ولی در عین 
اینکه حق است، یک تکلیف الهی است؛ 
تکلیفی ناشــی از قانون الهی، نه اراده 

قراردادی فرد یا افرادی.
۳ ـ یکی دیگر از تفاوت های وکالت 
 با والیت آن اســت که عقــد و قرارداد 
وکالت، با مرگ موکل منفســخ شده و 
وکیل نیز معزول می شود؛ اما در والیت 
چنین نیســت و با مــرگ والیت گذار 
ولی،  ناصب)نصب کننــده(، والیــت  و 
نســبت  به مولی علیه، از میان نمی رود 
و تا والیت گذار دیگر آن را باطل نکند، 
برقــرار خواهد بود و از اینجا دانســته 
می شــود که اگر فقیه جامع الشرایط، از 
ســوی پیامبر)ص( یا یکی از امامان)ع( 
به منزله ولی جامعه اســالمی منصوب 
شد، این ســمت تا آن زمان که والیت 
او از ســوی یکی از ائمه بعدی نقض و 
نفی نشــده باشــد، ثابت  خواهد ماند و 
این، بر خالف آن مواردی است که امام 
معصوم، کسی را به منزله وکیل خود در 
امری قرار می دهد؛ زیرا پس از شهادت 
یا رحلت آن امام )ع(، آن شخص وکیل، 

وکالت نخواهد داشت.۳
۴ـ مــوکل فقط می توانــد انجام 
امــوری را به وکیل واگذار کند که خود 
صالحیت انجام آن را دارد؛ اما ولی تمام 
اقداماتی را که در چارچوب مصالح عموم 

باشد، می تواند به انجام برساند. 
جمع بندی مباحث مطرح شده این 
اســت که اگر حاکم وکیل مردم باشد، 
عزل او از جمله حقوق مردم خواهد بود. 
بنابرایــن بدون هیچ دلیلی می توانند او 
را برکنــار کنند. اختیارات او نیز اوالً به 
میزانی خواهد بود که مردم بخواهند و 
ثانیاً در حدی است که مردم صالحیت 
واگذاری آن را دارند، یعنی خود رأســاً 

بتوانند انجام دهند.
پی نوشت ها:

۱ـ مهدی حائری یــزدی، حکمت و حکومت، 
لندن: انتشارات شــادی، ۱۹۹۵ م، ص ۱۰۸ـ 

.۱۰۶
۲ـ منیــر احمد البیاتی، الدولــة القانونیه، ص 

۳۸۵ـ ۳۷۱.
۳ـ عبداهلل آیــت اهلل جوادی آملی، والیت فقیه 
والیــت فقاهــت و عدالت، قــم: مرکز چاپ و 
انتشــارات اســراء، چــاپ دهــم، ۱۳۸۹، ص 

۲۱۰ـ ۲۰۹.

 حسین میرچراغ خانی/ در فاصلة زمانی 
شهریور۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷، خرده جریان های بسیاری 
حول جریان عقالنیت اســالمی فعالیت کردند و 
در رســیدن این جریان بــه اهدافش مؤثر بودند، 
در این مطلب، با برخی از این جریانات وابسته به 
عقالنیت اسالمی آشنا می شویم. الزم به ذکر است 
که خرده جریان های وابســته، می توانند با جریاِن 
محوری مغایرت هایی داشته باشند و چه  بسا پس 
از مدتــی در برابر جریــان اصلی قرار گیرند، یا به 
سوی اهداف آن گام بر دارند. این موضوع را نسبت 
 به مهم ترین خرده جریان های وابســته به جریان 

عقالنیت اسالمی بررسی می کنیم.

۱ ـ انجمن تبلیغات اسالمی
این تشــکل را در سال ۱۳۲۱ دکتر عطاء اهلل 
شــهاب پور۱ تأسیس کرد. نویسندگان این انجمن 
در مجلة آیین اسالم، شمارة ۲، فروردین ۱۳۲۳، 
در عنوانی با نام »انجمن تبلیغات اسالمی« انجمن 
و هدف آن را چنین توصیف کردند: »برای تبلیغ 
دین اســالمی و اشــاعة توحیــد و تعمیم اخالق 
اســالمی در ایران و ســایر کشــورهای جهان و 
پیراســتن دین از خرافات و پیرایه ها و آگاه کردن 
جوانان و تحصیلکرده های امروزی به حقایق دین و 
فهماندن فواید دین برای سعادت جامعه و اهمیت 
دینداری برای زندگی فردی و اجتماعی و نشــان 
دادن حقایق اسالم به زبان علمی امروزی و طبق 
آخرین کشــفیات علمی دنیا، در فروردین ســال 
۱۳۲۱ در تهــران بنگاهی به نام انجمن تبلیغات 

اسالمی تشکیل گردید.«۲
شــهاب پور مجله هایی به زبان های مختلف 
منتشر کرد. این نشریات از جذابیت باالیی برخوردار 
بودند.۳ شهاب پور به وحدت جهان اسالم معتقد بود 
و نوشته هایی در این باره دارد. این انجمن در جریان 
ملی شــدن صنعت نفت، از ایــن نهضت و دولت 
مصدق حمایت می کرد، ولی در اختالف پیش آمده، 

از آیت اهلل کاشانی حمایت می کرد.۴

۲ـ جمعیت مبارزه با بی دینی و اتحادیۀ مسلمین
این دو تشــکل را حاج مهدی سراج انصاری 
در ســال های ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ تأسیس کرد. عمدة 
تالش جمعیت مبارزه با بی دینی، روشنگری و نقد 
نوشته های کسروی بود. سراج انصاری، در گذشته از 

رفقای کسروی بود؛ اما با مشاهدة انحراف کسروی از 
او فاصله گرفت و از مهم ترین نقادان او شد. کسروی 

از نقدهای سراج به شدت عصبانی می شد. 
جمعیت مبارزه با بی دینی، با افرادی همچون 
حاج ســراج انصاری در راســتای اهداف عقالنیت 
اسالمی فعالیت می کرد. از ویژگی های برجستة این 
جمعیت، اعتقاد به جدا نشدن دین از سیاست است. 
»سیاست  می نویسد:  در این باره  حاج سراج انصاری 
را از دیانت تفکیک نکنند که سیاست صحیح، در 
حقیقت ترویج دیانت است و در دیانت اسالم، هدف 

سیاست است.«۵
اقــدام دیگر حاج ســراج انصاری، تأســیس 
»اتحادیة مســلمین« بود. این اتحادیه در ســال 
۱۳۲۴ به صورت غیر  رســمی شــروع به کار کرد 
و از ســال ۱۳۲۹ با هیئت  مدیرة جدید به صورت 

گسترده و جدی، کار خود را ادامه داد. 
اتحادیة مسلمین به دلیل 
اســتقبال جوانان، تشکلی به 
اتحادیة  جوانان  »سازمان  نام 
داد.  تشــکیل  مســلمین« 
ریاست این سازمان را ولی اهلل 
یوســفی بر عهده داشت. این 
سازمان، از جوانان درخواست 
پاســخگوی  و  کرد  همکاری 
پرسش های جوانان بود. البته 
با نوشــتن  ولی اهلل یوســفی 
انقالبی  سوسیالیســم  کتاب 
اســالم و موضع گیــری علیه 

ســید جمال الدین اسد آبادی، از صف اسالمگرایان 
خارج شد و بعد از انقالب، اسناد ارتباط او با محافل 
امنیتی رژیم پهلوی منتشر شد.۶ ازاین رو، اتحادیة 
مسلمین را باید یکی از نهادهای وابسته به جریان 
عقالنیت اســالمی برشمرد؛ چرا که در ویژگی ها و 
اهداف، این اتحادیه کاماًل با اهداف جریان عقالنیت 
اسالمی سازگار است. از مهم ترین ویژگی های این 
اتحادیه، توجه به مســائل جهان اسالم، از جمله 

مسئلة فلسطین و هند است.۷
ویژگی دیگری که اتحادیة مسلمین داشت، 
مبارزه بــا خرافات بود؛ از جمله مــواردی مانند 
قمه زنی و زنجیر زنی که دســتاویزی برای امثال 
کسروی شده بود تا به وسیلة آنها، شیعه را خرافی 
جلوه دهند.۸ از دیگر ویژگی های اتحادیة مسلمین، 

گام برداشــتن در مسیر اتحاد شیعه و سنی است. 
سراج  انصاری در کتاب شیعه چه می گوید، در بارة 
نقش استعمار در اختالف افکنی بین شیعه و سنی 
می نویســد: »گاهی در کشور های عربی که اغلب 
سکنة آنها برادران سنی ما هستند، کسی را مزدور 
می کنند که بر ضد سنی ها کتاب بنویسد و انتشار 
دهد، یا یک سنی را بر می انگیزند که بر ضد شیعه 
کتاب بنویســد و گاهی در ایران مانند کسروی ها 
و مردوخ هــا را اجیر می نمایند که بر ضد شــیعه 

ورق پاره هایی انتشار دهند.«۹

3ـ جامعۀ تعلیمات اسالمی
گروه کوچکی با نام »جمعیت پیروان قرآن« 
در تهران با حاج شیخ عباسعلی اسالمی سبزواری 
شــروع به کار کرد. این گروه بــا افزایش فعالیت 
خود، به »جامعة تعلیمات اسالمی« تبدیل شد و 
مورد تحت »جمعیت مبارزه 
با بی دینی« قرار گرفت؛ به 
گونه ای که حاج سراج انصاری 
در مقاله ای خواستار حمایت 
از »جامعة تعلیمات اسالمی« 
شد و آن را مؤثر ترین مجمع 
دینی معرفی کرد که توانسته 
اســت در عرصــة آموزش، 
اقدامات فراوانی انجام دهد و 
هزاران دانشجو را با حقایق 
اسالمی و شیعه آشنا کند.۱۰ 
این جامعه از ســال ۱۳۲۲ 
آغاز به کار کرد و از ســال ۱۳۲۸ با مجوز وزارت 
فرهنگ، اساسنامة خود را منتشر کرد.۱۱ در ماده 
پنجم اساســنامه، هدف جامعة تعلیمات اسالمی، 
این گونه ذکر شــده  اســت: الف ـ تعلیم و تربیت 
اطفال و سایر افراد، به  وسیلة تأسیس کودکستان ها 
و دبســتان ها و دبیرستان ها، مدارس عالیه و سایر 
مــدارس فنی، طبق موازین شــرعی و تشــکیل 
کالس های اکابر شبانه روزی و تهیة معلمین فاضل 
کارآزموده. تأسیسات مزبور، فعاًل برای داخل کشور، 

ولدی االقتضا برای سایر کشورها خواهد بود.
ب ـ تبلیغ به وسیلة تشکیل مجالس وعظ و 
خطابه و سایر وســایل ممکنه برای عامة مردم و 

تهیه و اعزام مبلّغ به نقاط الزم.
ج ـ تهیه و چاپ کتب و رســایل و نشــریات 

دینی.
د ـ تأســیس پرورشــگاه ها بــرای یتیمان و 
بیمارستان ها جهت درمان عمومی و انجام سایر امور 
خیریه به طرز نوین و با رعایت موازین شرعی.«۱۲

از امتیــازات جامعة تعلیمات اســالمی این 
بــود که مورد توجه و حمایت مراجع بزرگی چون 
سید ابوالحســن  اصفهانی و آیت اهلل بروجردی قرار 
داشــت. اعضای جامعة تعلیمات اسالمی، در سال 
اول با آیت اهلل بروجردی دیدار می کنند و مورد تأیید 
ایشــان قرار می گیرند. این دیدار در شمارة پنجم 

مجلة جامعة تعلیمات اسالمی به چاپ رسید.۱۳
بنابراین، جامعة تعلیمات اســالمی، یکی از 
حرکت های بزرگ فرهنگی دورة پهلوی دوم است. 
این جامعه زمانی که بدنة اصلی آموزش و پرورش 
را تفکرات غیردینی تشکیل می دادند، کار خود را 

آغاز کرد و آثاری نیز در پی داشت. 
پی نوشت ها:

۱ـ شــهاب پور یکی از شخصیت های فرهنگی دورة پهلوی 
اســت که به دنبال وحدت جهانی با حفظ عقیدة اسالمی 
بود. گرایش های صفویانه و اندیشــه های فرادینی، از جمله 
ویژگی های وی بود. )رسول جعفریان، جریان ها و سازمان های 

مذهبی سیاسی ایران، همان، ص ۵۹(.
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۸ـ حاج مهدی ســراج انصاری، نبرد با بی دینی، به کوشش 
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ایران، همان، ص۶۸.
۱۱ـ حمیــد کرمی پور، جامعة تعلیمات اســالمی، آیت اهلل 
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دکتر رضا ســیمبر می گوید: سیاســت خارجی آمریکا تاکنون با ابزار فشــار و تهدید در مقابل ایران موفق نبوده و نتوانسته است تغییری را در رفتار جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند. آمریکا باید شناخت 
مناسبی از سیاست خارجی ایران به دست آورد؛ این در حالی است که دولت و مردم ایران عمدتاً حس شدیدی در زمینه کسب استقالل طلبی دارند و فرهنگ مقاومت در این کشور در مواجهه با زور و سلطه جنبه 

تاریخی دارد که به مبارزه های مردم ایران در مقابل سلطه اجنبی بر می گردد. از سوی دیگر، مردم ایران برخی تجربه های تلخ خود را در زمینه مداخله های ناشایست آمریکا فراموش نمی کنند. 

   

 فتح اهلل پریشان/از اقدامات خوب علما و فقهای شیعه بحث تربیت و تعلیم 
شاگردان اثربخش بوده است. میرزای شیرازی در این موضوع استادی به تمام معنا بود 
که از تربیت علمی و معنوی دانشــجویان و طالب خود غفلت نمی کرد و آنها را برای 
پذیرش مســئولیت های سنگین مرجعیت فقهی و سیاسی مردم آماده می کرد. دو نفر 
از شــاگردانش که بعدها خود تک ستاره هایی در آسمان فقاهت و حدیث، مرجعیت و 
مبارزه و قیام برای اقامه حدود الهی شدند، حسین محدث نوری و شیخ فضل اهلل نوری 

بودند که به شدت مورد توجه استاد خود بودند. 
میرزای شیرازی، شیخ فضل اهلل را به منزله »نفس خویش« می شمرد و معروف است 
در پاسخ این پرسش که آیا اجازه می دهید به عنوان ارجاع احتیاطات فتوا به »غیر«، به 
شیخ رجوع کنیم؟ فرموده بود: میان من و شیخ فضل اهلل نوری، غیریتی نیست؛ او »خود 
من« و »نفس من« است! البته آیت اهلل موسی شبیری زنجانی این نقل خاطره را عالوه 
بر عظمت شــیخ فضل اهلل، برای درس آموزی از سیره مدیریتی و ادب ستودنی در حفظ 
احترام علما از سوی میرزای شیرازی این چنین ذکر می کند: »تهرانی ها از میرزای شیرازی 
می پرسند که آیا اجازه می دهید در احتیاطات شما، به حاج شیخ فضل اهلل نوری مراجعه 
کنیم؟ مرحوم حاج شیخ فضل اهلل از شاگردان موّجه میرزا بود و میرزا هم به وی عنایت 
داشــت، ولی با وجود میرزا حبیب اهلل رشتی و آشیخ محمدحسین کاظمینی و آشیخ 
زین العابدین مازندرانی که هم طبقه میرزا بودند، میرزا نمی خواســت به شــیخ فضل اهلل 
ارجاع بدهد و خالف شــرع مرتکب شــود و از طرفی هم می خواست حیثیت و احترام 
شیخ فضل اهلل حفظ شود؛ لذا ایشان در جواب نوشته بود: ما گفته ایم احتیاطات ما را به 

غیر مراجعه کنید، ایشان خود ما هستند.«۱
حســین محدث نوری دیگر شاگرد مبرز میرزای بزرگ در نجف اشرف بود که در 
درس میرزا شــرکت می جســت و زمانی که میرزا به سامرا هجرت کرد، وی به همراه 
مالفتحعلی ســلطان آبادی و دامادش شیخ فضل اهلل نوری، نخستین کسانی بودند که به 
دنبال میرزا به سامرا هجرت کردند و در آنجا به او پیوستند. محدث نوری به تدریج به 
یکی از شاگردان خاص میرزای شیرازی تبدیل شد، به طوری که شیخ آقا بزرگ تهرانی 
درباره او چنین می گوید: »عالمه نوری از بزرگ ترین، قدیمی ترین و بزرگوارترین اصحاب 
مجدد شیرازی بود. میرزا کارهای با اهمیت را به او ارجاع می داد و رأی از او صادر می شد! 
در بین شــاگردان میرزا، از آن معدود مردانی بود که در آفاق و اکناف عالم برجســته و 
شناخته شده بود. نامه هایی که از شهرها و نقاط مختلف جهان به خانه مرجعیت سرازیر 
شد، غالباً توسط نوری به دست میرزا می رسید و بیشتر جواب نامه ها به وسیله او و به 
قلم او نوشته می شد. خواسته های مهاجرین و پناهندگان به خانه مرجعیت به سعی و 

تالش او برآورده می شد.«۲
سیدمحســن امین از علما و فقهای شیعه در کتاب اعیان الشیعه درباره شخصیت 
فقهی و نبوغ سیاســی میرزای بزرگ شیرازی می نویسد: »او یکی از بزرگان و مشاهیر 
مدرســین در علم اصول و مربی علما بود. از حوزه درس ایشــان اکثر فقهای عصر که 
شــاگرد او بودند، فارغ التحصیل شــدند. عالوه بر این، ایشان از علمای مجدد اسالم به 
حساب می آید. وی از نبوغ سیاسی ویژه ای برخوردار بود.« همچنین عالمه سیدحسن 
صدر که خود یکی از مجتهدان بزرگ کاظمین و از شاگردان بزرگ میرزا بوده  است در 
کتاب خود »تکملة امل اآلمل« درباره سیدحســن شیرازی می نویسد: »او مجدد احکام 
)اســالمی( بود و تدبیر و اندیشه سیاسی او سیاســتمداران را متحیر می کرد و علما و 

سالطین در امور سیاسی به او رجوع می کردند.«۳
در عصر و زمانه ما سیدروح اهلل خمینی که خود صاحب نظریه والیت فقیه و مؤسس 
نظام اسالمی بوده و با یکی دو واسطه از شاگردان و ارادتمندان میرزای شیرازی است، 
درباره میرزای شیرازی و کار انقالبی تحریم تنباکو برای مبارزه منفی با استعمار خبیث 
بریتانیا می نویسد: »نصف سطر میرزای شیرازی ـ رضوان اهلل تعالی علیه ـ مملکت ما را از 

توی حلقوم خارجی ها بیرون کشید.«۴
زمینه هــای محیطی ویژه در عصر مشــروطه، روابط بین قدرت های زمانه، دامنه 
دانش و نبوغ سیاســی میرزای شیرازی و تربیت شــاگردان بسیار که خود مرجعیت و 
رهبری بسیاری از تحوالت و انقالب های مبارزه گر در ایران، عراق و منطقه غرب آسیا را 
برعهده گرفتند و به ویژه در زمان مشروطه با همین اصول منشأ تحوالت و فرازونشیب 
بسیاری شد، عده ای از نویسندگان و مورخان را وادار و محق می کند تا سخن از مکتب 
خاص میرزای شیرازی یا مکتب سامرا به میان آورند. اما نکته مهم در این موضوع شاید 
این سؤال باشد که اگر مکتب سامرا که رأس و ذیل آن از میرزای شیرازی تا شاگردان 
میرزا چون؛ نائینی، شیخ فضل اهلل و آخوند خراسانی با یک مبنای تفکری تربیت شده اند، 
پس اختالف نظر به ظاهر عمیق ایشان در موضوع مشروطه از کجا نشئت گرفته است؟
 یکی از مباحثی که عموماً در بررسی نظری فقه سیاسی شیعه و ورود آن به عرصه 
عمل در نظر گرفته می شود، بحث منشأ یا به عبارت بهتر، ایستگاه اول ورود عملی آن 
به عرصه سیاست و دوران معاصر است. می  توان گفت، عموم نظریه پردازان در این حوزه 
در مصداق اولی آن اشتراک نظر دارند، لکن در کیفیت این مصداق و تحلیل آن اختالف 
فراوان اســت؛ لذا در این امر اتفاق نســبی درباره مصداق اولیه آن، یعنی فتوای تحریم 
تنباکو بحث های فراوانی را درباره مکتب و مشرب و نگرش فقهی ـ سیاسی میرزای شیرازی 
)صاحب فتوای تنباکو( در پی داشته است که در شماره های آینده بررسی خواهد شد. 

 منابع: 
۱ـ سیدموسی شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، ج ۱، مؤسسه کتاب شناسی شیعه )مؤسسه تراث الشیعه(، 

چاپ ششم، ۱۳۹۲.
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اندیشــه سیاســی بزرگان و رهبران 
تحــوالت و انقالب هــای بــزرگ در اثــر 
بازخوانی هــای روزآمد و ارزیابی های علمی 
قدرت باروری و فراگیری در بین ملت خود 
و ســپس بین ملل دیگر که دنبال الگویی 
برای بازتکرار آن تحول اجتماعی در جوامع 
خود هستند، پیدا می کند. در همین راستا، از 
اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی)ره( 
رهبر انقالب اسالمی و بنیانگذار نظام مقدس 
بازخوانی های  جمهوری اسالمی قرائت ها و 

بســیاری در عرصه های گوناگون به عمل آمده و تا حدودی مؤسسه حفظ و نشر 
آثار امام)ره( و پژوهشــکدة امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی تالش کرده اند به 
تولیدات دانشجویی و دیگر مکتوبات و مقاالت و کتبی که با هدف بررسی منظومه 
فکری و عمل سیاسی ایشان به منصه ظهور می رسد، نظم و جهت دهی دهند که 
محصول این تالش رونمایی از کتاب ها و تولیدات فصلی و سالیانه در این عرصه 
اســت. کتاب »الگوی نظری امام خمینی)ره( در سیاست خارجی« تألیف دکتر 
محمد محمودی کیا در قطع وزیری که در آبان ماه ۱۳۹۷ انتشارات پژوهشکدة امام 
خمینی)ره( و انقالب اسالمی به چاپ رسانده، از آخرین و جدیدترین تولیدات در 
زمینه بازخوانی الگوی سیاست ورزی در ابعاد خارجی از منظر امام راحل است. این 
کتاب در سه فصل، نتیجه گیري و نیز بیان پیشنهادها در دو بُعد عملي و پژوهشي ، 
تنظیم و نگارش یافته اســت. چارچوب مفهومي این پژوهش به صورت تلفیقي با 
بهره گیري از عناصر اصلي در هر یک نظریات هنجاري و انتقادي سیاست خارجي 
به صورت الگوي انتقادي هنجارگرا یا الگوي »هنجاري ـ ارزشي و انتقادي« مورد 
استفاده محقق قرار گرفته که براي این منظور در بخش تعریف مفاهیم، تعریفي 
از کلید واژگان مورد استفاده، همچون مفهوم هنجار، رهایي، سیاست خارجي و 

رهیافت غیر بنیادي روابط بین الملل ارائه شده است.

بررسی اندیشه سیاسی میرزای شیرازی ـ 3
 نبوغ علمی و مکتب سیاسی سامرا

 الگوی نظری امام خمینی)ره( در سیاست خارجی

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنیت اسالمی ـ ۲۱

تشکل های وابسته به جریان عقالنیت اسالمی در عصر پهلوی دوم

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۲8

منشأ مشروعیت نظام سیاسی

 مردم تجربه های تلخ 
را فراموش نمی کنند

سیاستنامه

فراز و فرود سیدحسین خمینی ـ۲
 برخورد قاطع!

 شــهاب زمانی/ مرحوم سید 
مصطفی خمینــی فرزند امــام)ره( دو 
فرزند داشــت که حاصــل ازدواجش با 
دختر آیت اهلل شیخ مرتضی حائری، فرزند 
آیت اهلل حاج شــیخ عبدالکریم حائری، 
مؤسس حوزه علمیه قم بود. فرزند دختر، 
 ســیده مریم نام داشت که پزشک شد و 
چنــدی در امارات متحده عربی )دوبی( 
بود و اکنون در سوئیس زندگی می کند 
و فرزند پسر، سیدحسین خمینی است 
که طلبه شــد و در سال های اول انقالب 

اسالمی وارد عرصه سیاست شد.)۱(
خامی و بی تجربگــی قرار گرفتن 
در مســیر جریان ها و افــراد زاویه دار با 
انقــالب و امام)ره(،  ســال های ۱۳۵۹ و 
۱۳۶۰ را در عمر سیاســی سیدحسین 
خمینی بــه مواقف ویــژه تبدیل کرده 
است. حمایت های بی شائبه از بنی صدر 
و دسته بندی در بین حامیان مجاهدین 
خلق )منافقیــن( وی را روبه روی یاران 
امام)ره( و اصحاب انقالب قرار داده بود. 
نقل قولی وجــود دارد که وقتی جلود، 
نخســت وزیر لیبی به تهران آمد،  شهید 
چمران به دلیل دســت داشتن لیبی در 
ربایش امام موســی صدر از وی خواست 
برگردد که با واکنش تند سیدحســین 
مواجه شد و وی سیلی محکمی به گوش 

شهید چمران زد.)۲( 
البته در سال ۱۳۹۳ مهدی چمران ـ 
برادر شهید مصطفی چمران ـ با تکذیب 
ســیلی، روایت دیگری از این ماجرا ارائه 
کرد که درســت  تر به نظر می رسد. وی 
می گوید:  »اوالً این واقعه زمانی بوده که 
)جلــود( به ایران آمده بود و چون جلود 
نخســت وزیر لیبی بود، قرار شد یک نفر 
از نخســت وزیری به استقبال وی برود و 
دکتــر چمران را انتخاب کردند؛ وی هم 
نمی خواســت برود و اتفاقاً به اصرار بنده 
نیز رفت.«)۳( مهدی چمــران ادامه داد: 
»در آنجا شــهید چمران در فرودگاه در 
پاویون منتظر می مانــد و پس از اینکه 
هواپیما می نشیند، سیدحسین خمینی، 
گروه ابوشریف و تعدادی از بچه های سپاه 
ســیدمهدی هاشمی از اصفهان آمدند و 
با اتومبیل شخصی خود داخل فرودگاه 
شده، روی باند و نزدیک هواپیما رفتند و 
جلود را سوار کردند و بردند،  این مسئله 
با اتومبیل تشــریفات فــرودگاه صورت 
نپذیرفت؛ بلکه خودشان با ماشین خود 
و با اســلحه این برنامه را انجام دادند و 
دکتر چمران دید که دیگر برنامه ای نیست 
خداحافظی کرد که بیاید؛ اما در سالن با 
سیدحســین خمینی برخورد می کند و 
سیدحسین می گوید: »من اجازه نمی دهم 
شما جلود را ببرید و می زنم، فالن می کنم 
و دکتر چمران را تهدید می کند.« شهید 
چمران هم می گوید:  »ما انقالب کردیم 
و شــاه را بیرون کردیــم که این چیزها 
نباشد و می خواهید شما استقبال کنید، 

 بفرمایید.« و بلند شد و آمد.«)۴(
سیدحســین  کردن  پیــدا  زاویه 
خمینی موقعیت مناسبی بود که مردم 
و جهان با سلوک مدیریتی عادالنه امام 
آشنا شوند. در زمینه برخوردهای امام)ره( 
بــا نزدیکان و منســوبان خود نقل های 
متعــددی وجود دارد؛ امــا خاطره ای از 
ایشــان که به طور خاص به سیدحسین 
خمینی، نوه ارشدشــان بــر می گردد، 
خواندنی است. روزنامه جمهوری اسالمی 
در  تاریخ دهم شهریور ۱۳۷۸ در صفحه 
۱۳ به نقل از سیدحمید روحانی نوشت:  
»اختالف منافقین و جریان بنی صدر روز 
به روز با امام و یاران امام بیشتر می شد و 
سیدحسین بیشتر از قبل در برابر بهشتی 
و رجایی و باهنر و خامنه ای و هاشمی و 
دیگران موضع گیری می کرد تا جایی که 
در سال ۱۳۵۹ وقتی سیدحسین خمینی 
در مشــهد به نفع بنی صدر ســخنرانی 
می کنــد، مردم به او حملــه می آورند و 
می خواســتند سیدحســین خمینی را 
بزنند و ایشان که مسلح بود،  سالح کمری 
داشته، به سالح کمری اش  دست می برد، 
بچه های کمیته جلــوی او را می گیرند 
می برندش در یک اتاق دیگر. از همان جا 
مسئوالن کمیته تماس می گیرند با دفتر 
امام. پیغام به امام داده می شود که آقای 
سیدحسین خمینی نوه شما در مشهد از 
بنی صدر دفاع کرده اســت و وقتی مردم 
به او هجوم آوردند، دست به اسلحه برده 
ما چه کار کنیم؟ امام به مرحوم اشراقی 
می فرمایند که به مسئوالن کمیته مشهد 
پیغــام دهید که سیدحســین خمینی 
تحت الحفظ به تهران اعزام شــود و اگر 
دست به سالحش برد، او را با تیر بزنند.

آقای اشراقی بخش دوم پیام امام 
را نمی دهد و وقتی امام مصرانه پرس وجو 
می کند و این موضوع را متوجه می شود، 
به وی تکلیف می کنــد که برمی گردی 
مجدد تلفن می زنی و هر دو قسمت پیام 

من را می دهید.«)۵(
*پی نوشت ها در دفترنشریه موجود است.

ریزشها

تا   در فاصلۀ زمانی شهریور۱3۲0 
۱357، خرده جریان های بسیاری حول 
جریان عقالنیت اسالمی فعالیت کردند 
و در رسیدن این جریان به اهدافش مؤثر 
بودند، که مورد توجه و حمایت مراجع 
بزرگی چون سید ابوالحسن  اصفهانی و 
آیت اهلل بروجردی قرار داشت. اعضای 
جامعۀ تعلیمات اسالمی، در سال اول با 
آیت اهلل بروجردی دیدار می کنند و مورد 

تأیید ایشان قرار داشتند

کتابخوان

آفاق

منشأ مشــروعیت حکومت، الهی ـ 
مردمی اســت. از این رو الهی اســت که 
خداوند بــه آنان حق مالکیــت داده و 
یکی از آثار مالکیــت نیز محق بودن در 
نتیجه  در  است.  ملک  برای  تصمیم گیری 
تداوم مشروعیت هر حکومتی به رضایت 
شهروندان آن جامعه منوط است. این امر به 
معنای اصالت دهی به حاکمیت مردم است
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شــدت  با  مرتضي دخیلي/   
گرفتن و پیچیده شــدن جنگ، نیاز به 
حضور همه جانبه مردم در جبهه ها بیش 
از پیش احساس شــد. در این وضعیت 
بود که حضرت امام)ره( در دیدار با وزیر 
کشور و اســتانداران از ضرورت حضور 
همه اقشار در جنگ و وجوب کفایی آن 
سخن گفتند و فرمودند: »ما اآلن هم در 
حال جنگ هستیم. جنگ ما تمام نشده 
است، جنگ ما هست. همیشه بین اسالم 
و غیر اســالم جنگ است. ما باید توجه 
بکنیم به اینکه این کاري را که همه مان 
اآلن قیام برایش کردیم و آن جمهوري 
اسالمي است و ابقاي جمهوري اسالمي، 
باید دفاع از آن بکنیم. همة مردم موظفند 
در دفاع از این جمهوري اسالمي. امروز 
که در ســرحدات ما جنگ است و آنها 
مي گویند ما خارج شدیم از کشور اسالمي 
به کلي و گاهي هم از باب نفهمي، اقرار 
مي کنند که نه، ما وارد هستیم در آنجا، 
بــه طور کنایه اقرار مي کنند، ما اآلن در 
آنجا به دفاع مشغولیم و مشغول دفاع از 
اسالم، دفاع از حیثیت مسلمین، دفاع از 
نوامیس مسلمین هستیم. و مادامي که 
در آنجا احتیاج است بر افراد؛ تمام افراد؛ 
تمام، بي اســتثنا، آنهایي که مي توانند، 
قــدرت دارند، براي آنها الزم اســت که 
احتیاج ســرحدات را از حیث افراد و از 
حیث چیزهایي کــه احتیاج دارد آنجا، 
بر او تأمین کنند. البته یک واجب عیني 
نیست، یک واجب کفایي است. مادامي 
که احتیاج هســت، بر همه واجب است. 
اگر یک دســته اي رفتند و کار را انجام 
دادنــد؛ یعني، محتاج دیگــر نبودند، از 
دیگران ســاقط اســت، ولي مادامي که 
احتیاج اســت، به تمام افراد عیناً واجب 
است، لکن یک دسته اي اگر کار را انجام 
دادند، از دیگران ساقط مي شود. امروز هم 
باز احتیاج هست. باز کشور ما محتاج به 
افراد جانباز، افراد سلحشور، افراد فداکار 
براي اسالم است. ما اآلن در همان مرزي 
که هستیم و در همان مقداري که وارد در 
خاک عراق شده ایم براي دفاع از اسالم و 
دفاع از مملکت اسالمي، باید ما این کار 
را به اتمام برسانیم. و مادامي که آنها به 
شرایط ما عمل نکرده اند، جنگ ما باقي 

است.« )۱۳۶۱/۵/۱۷(

علی تن، معــاون مرکز هنرهاي 
تجسمي ایران درباره وضعیت هنرهای 
تجسمی در ایران می گوید: »در دوران 
ستمشاهي در ایران تنها ۰۱ آموزشکده 
هنر وجود داشــت که ایــن تعداد در 
چهار دهه پس از انقالب اســالمي به 
۶۷۳ آموزشــگاه و آموزشکده رسیده 
است؛ در واقع تعداد آموزشگاه ها پس 
از انقالب نسبت به دوره پیش از آن ۱۳ 

برابر شده است.
اکنون تعداد رشته هاي هنرهاي 
تجســمي نســبت به پیش از انقالب 
اسالمي هفت برابر شده که این نشان 
از اهمیت و توجه جمهوري اســالمي 

ایران به رشته هنر دارد.
به این ترتیب که تعداد دانشجویان 
رشــته هاي هنرهــاي تجســمي در 
ســال هاي ۸۴۳۱ تا سال ۵۵۳۱ فقط 
۳ هــزار و ۵۵۶ نفر بود که این رقم در 
ســال ۸۸۳۱ تا سال ۵۹۳۱ به بیش از 
۴۱۱ هزار نفر افزایش یافته اســت، در 
حالي که پیش از انقالب اکثر استادان 
خارجي بودند، اما امروز با توجه به رشد 
۰۳ برابري تعداد دانشجویان این افتخار 
وجود دارد که حتي یک استاد خارجي 
در عرصه هنرهاي تجسمي به کار گرفته 

نشده است.«
وي با اشاره به فعالیت نیمه تعطیل 
نگارخانه ها در دوران پهلوي گفت: »۰۳ 
نگارخانــه موجود پیــش از انقالب یا 
متعلق به سفارتخانه ها خارجي بودند که 
اهداف فرهنگي آنها را پیاده مي کردند، 
یا به صورت نیمه تعطیل کار مي کردند، 
اما پس از انقالب اسالمي ۰۰۵ نگارخانه 
در کشور ساخته شد که بر این اساس 
ایران رتبه نهم را در میان نگارخانه های 

جهان دارد.«
وي با اشــاره به دســتاوردهاي 
انقالب در بخــش خصوصي هنرهاي 
تجسمي گفت: »پس از انقالب اسالمي 
۰۰۱۲ آموزشگاه خصوصي تأسیس شد 
که این نشان از رشد ۷۳ برابری نسبت 

به پیش از انقالب دارد.
پیش از انقالب تنها  ۷۵۲ عنوان 
کتاب در حوزه هنرهاي تجســمي به 
چاپ رسید، در حالي که پس از انقالب 
از سال ۰۷۳۱ تا سال ۶۹۳۱، ۵۴ هزار 
عنوان کتاب در این حوزه چاپ و منتشر 
شد. چاپ ۸۱ هزار عنوان مقاله علمي 
هنرهاي تجســمي در نشریات معتبر 
جهاني از دیگر دســتاوردهاي انقالب 

اسالمي است.«

واجب کفایي

امام خامنه اي: آن مرحوم یگانه زمان در وعظ و تبلیغ منبري و داراي حق عظیمي بر اصحاب این حرفه مقدس بودند و خدمات بزرگ ایشان در راه تبلیغ دین فراموش 
ناشدني است.)۱۳۷۷/۹/۲۷( ما در دوران جواني و نوجواني هرگز ندیده بودیم که منبري از جیبش کاغذ در بیاورد، حدیث را از رو بخواند؛ این را بد مي دانستند. ]اما[ مرحوم 

آقاي فلسفي )رضوان اهلل علیه( این سنت غلط را شکست؛ از جیبش کاغذ درآورد، روایت را از رو خواند. خب، ایشان واعظ درجه  یک کشور بود.)۱۳۹۰/۳/۳(

 یگانه زمان
 در وعظ

سردار مطلع الفجر
 مهدي دنگچي/ روز هشتم مهر ماه سال 
۱۳۳۸ مصادف با سالروز تولد امام زمان)عج( در 
تهران دیده به جهان هستي گشود. در پنج سالگي 
وارد دبستان شــد و تا کالس اول راهنمایي را، 
چون دیگر همســن و ساالنش به درس و بازي 
گذرانــد و در این ایام بود که یکي از معلمانش 
وی را با مســائل سیاسي زمان خود آشنا کرد و 

به ماهیت دستگاه جابر پهلوي پي برد.
از آن پــس، قســمتي از وقت خــود را به 

پژوهش و جســت وجو درباره نهضت اسالمي مردم، به رهبري امام)ره( و ظلم 
و فســاد دســتگاه حاکم اختصاص داد و پس از مدتي، خود دســت به کار شد 
و به کار تهیه و توزیع اعالمیه و شعارنویســي روی آورد. در ســال ۱۳۵۵ وارد 
کالس هاي تفسیر قرآن شهید شرافت شد و در کالس هاي درس آقاي مهذب و 
آقاي کاظمي که از استادان اصول عقاید و قرآن به شمار مي رفتند، شرکت کرد. 
وي در کنار ادامه تحصیالت کالســیک به یادگیري دروس حوزوي نیز همت 
گماشــت و طي مدت کوتاهي دروس مقدماتي را به اتمام رسانده و به تحصیل 

فقه و فلسفه همت گمارد.
پس از اخذ مدرک دیپلم ریاضي، در کنکور ورودي دانشگاه ها شرکت کرد 
و در دانشــکده انرژي اتمي قبول شده، تحصیالت عالي خود را در این دانشگاه 
آغاز کرد. در همین ایام با ورود به گروه هاي اسالمي مبارز، به فعالیت هاي ضد 
رژیم خود وسعت بخشید و به جبهه مبارز مسلحانه گام نهاد. وي مدتي بعد به 
کمیته استقبال از حضرت امام)ره( پیوست و پس از آن نیز تا روز ۲۲ بهمن، در 
خیابان تهران نو و پادگان نیروي هوایي، به صورت شبانه روزي حضور پیدا کرد 

و به طور مسلحانه با آخرین عوامل رژیم پهلوي مقابله کرد.
پس از پیروزي انقالب اســالمي با فرمان تشــکیل جهاد سازندگي راهي 
سیستان وبلوچستان شد و در آنجا به شغل معلمي مشغول شد. با تشکیل سپاه 
پاســداران، غالمعلي جزء اولین کســاني بود که به این نهاد انقالبي پیوست و 
فرماندهي سپاه خیابان خردمند را برعهده گرفت. در همین حال، به تدریس در 
مدارس تهران مشغول بود. مدتي هم مسئولیت حفاظت از جان شهید مطهري 
را برعهده داشت و در زمان حیات او و پس از شهادتش، سه بار مورد سوء قصد 

گروه هاي چپ قرار گرفت.
با شــروع غائله کردستان از طریق لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل)ص( به آنجا 
رفت و فرماندهي منطقه را پذیرفت. در پاکسازي شهر سنندج و شکستن محاصره 
باشــگاه افسران نقش عمده اي را ایفا کرد. پس از آن به بانه شتافت و محاصره 

آنجا را نیز به یاري رزمندگان اسالم شکست. 
سال ۱۳۶۰ طرح عملیات بازي دراز را ارائه داد و هدایت عملیات را برعهده 
گرفت. براي مدتي نیز فرمانده منطقه ســرپل ذهاب بــود. چند ماه بعد همراه 
نیروهاي گردان نه سپاه دوباره به منطقه اعزام شدند و عملیات دوم بازي دراز نیز 
انجام شد. آخرین عملیات پیچک، مطلع الفجر بود که با سمت فرمانده اطالعات 
و عملیات ســپاه غرب در آن حضور یافــت. او در نوک پیکان گردان وارد نبرد 
علیه دشمن شد و در منطقه قاسم آباد واقع در ارتفاعات »برآفتاب« با نیروهاي 
دشمن تن به تن درگیر شد. نزدیک ظهر روز بیستم آذر ماه سال ۱۳۶۰ بر اثر 
اصابت گلوله به گلو و سینه اش در ۲۲ سالگي به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 
در وصیت نامه شــهید پیچک آمده است: »جنازه مرا بر روي مین ها بیندازید تا 

منافقین فکر نکنند ما در راه خدا از جنازه مان دریغ داریم.«

 اکبر ادراکي/  تسلط بر دریاها 
و توســعه صنعت کشــتیراني یکي از 
شاخصه هاي اقتصادي مهمي است که 
مي تواند در توسعه صنایع دیگر نیز مؤثر 
باشد. در ابتداي دهه ۱۳۴۰ خورشیدي، 
افزایش حجم واردات کاال به ایران و ورود 
و خروج بي رویه کشتي هاي خارجي در 
بنادر داخلي، موجب بروز حساســیت 
در کشور شــد. به این ترتیب، اندیشه 
تأسیس یک شرکت مستقل کشتیراني 
در محافل بانکي و بازرگاني کشور قوت 
گرفت و برخي از مسئوالن را به مطالعه 
و بررسي طرح تأسیس نخستین شرکت 

کشتیراني ایراني واداشت.
به ویژه اینکــه نیاز به حمل ونقل 
دریایــي منظــم و مالحظاتــي، چون 
موقعیت جغرافیایي خاص ایران، داشتن 
مرزهــاي طوالني آبي، دسترســي به 
آب هــاي گــرم و حساســیت حیاتي 
حمل ونقــل کاال از طریــق دریا نیز بر 
اهمیت این موضع افزود. بر اساس این، 
شــبکه بانکي و سازمان برنامه و بودجه 

مطالعاتی در این زمینه انجام داد.
نتیجه این مطالعات که از ســال 
۱۳۴۰ آغاز شده بود، در اولین اجالس 
مجمع عمومي مؤسسان در مرداد ۱۳۴۶ 
تصویب شــد و شــرکتي با نام شرکت 
»کشتیراني ملي آریا« فعالیت خود را از 
همان زمان آغاز کرد. فعالیت کشتیراني 
آریا در ســال ۱۳۴۷ با دو فروند کشتي 
کوچک، با ظرفیت هاي هزار و یک هزار 
و ۵۵۰ تن در حوزه خلیج فارس و چهار 
فروند کشــتي اقیانوس پیما با نام هاي 
آریاســپ، آریافر، آریانــاز و آریاگام با 
ظرفیت ۶۱ هزار و ۲۵۲ تن در مســیر 
خلیج فارس ـ اروپا، خلیج فارس ـ آسیا و 
خلیج فارس ـ آمریکا و بالعکس شروع شد. 
تا پایان ســال ۱۳۵۶ تعداد کشتي هاي 
ناوگان آریا بــه ۴۲ فروند و به ظرفیت 

کل ۵۲۵ هزار تن افزایش یافت.
با وقوع انقالب ۱۳۵۷ ایران و تغییر 
ساختار اقتصادي و سیاسي کشور در ۱۵ 
دي ماه ۱۳۵۸، شرکت کشتیراني آریا، 
به شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي 
ایران تغییر نــام داد و به  منزله یکي از 
شــرکت هاي وابسته به وزارت بازرگاني 
به فعالیت تجاري خود ادامه داد. در آغاز 
جنگ ایران و عراق، حدود ۱۶ فروند از 
ناوگان این شــرکت از قبیــل آریابوم، 
آریاجهان، آریاشاد و آریاامید مورد اصابت 

قرار گرفت و خسارات عمده اي به ناوگان 
عملیاتي این شرکت وارد شد.

در حال حاضر، گروه کشــتیراني 
جمهوري اســالمي ایران با حدود نیم 
قرن فعالیت درخشان در صنعت جهاني 
حمل ونقل دریایي و با داشــتن شبکه 
بین المللي مطمئن و توانایي ارائه خدمات 
متنــوع حمل ونقل، ســریع و فراتر از 
انتظارات مشتریان، به مثابه یک شریک 
جهاني شایســته براي صاحبان کاال و 

مشتریان خود شناخته مي شود.
بــه گفته مدیرعامل کشــتیراني 
جمهوري اسالمي ایران در دوران پیش 
از انقــالب هیچ فعالیتي در دریاي خزر 
نداشــتیم؛ این در حالي اســت که هم 
اکنون یک ســوم جابه جایي کاالها در 
این دریا از طریق ناوگان کشتیراني ایران 

انجام مي شود. 
در زمــان پیروزي انقــالب، ۴۲ 
فروند کشتي در ناوگان کشتیراني بود. 
پس از پیروزی انقالب اسالمي به دلیل 
تحریم ها، ناامني ها و بحران ها ضرورت 
داشتن یک کشتیراني قوي براي کشور 
بیش از پیش احســاس شــد. این نیاز 
به ویژه پــس از جنگ تحمیلي خیلي 
احساس شد. با توجه به اینکه ۹۰ درصد 
تجارت کشــور از خلیج فارس و بنادر 
جنوبي انجام مي شــد و این مناطق به 
دلیل جنگ تحمیلي ناامن بود؛ داشتن 
کشتیراني مســتقل و در اختیار کشور 
ضروری بود؛ به همین دلیل کشتیراني 
توسعه بســیار زیادي در دوران پس از 

پیروزي انقالب داشت.

گفتنی اســت، پیــش از انقالب 
ظرفیت ناوگان کشتیراني ۵۲۰ هزار تن 
بود؛ اما هم اکنون ناوگان ملي کشتیراني 
۱۶۰ فروند کشــتي بــا ظرفیت حدود 
۶ میلیون تن )رشــد بیــش از ۱۰۰۰ 
درصــدي( در اختیــار دارد. در همین 
راستا، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران می گوید، »یک ســري 
فعالیت هــا در حوزه کشــتیراني انجام 
شده که در دوران پیش از انقالب وجود 
نداشته است؛ برای نمونه ما در گذشته 

هیچ فعالیتي در دریاي خزر نداشتیم؛ اما 
اآلن ناوگان خوبي در این دریا داریم و هم 
اکنون ۲۴ فروند کشتي در آنجا فعالیت 
می کند. حدود یک سوم جابه جایي کاال 
در دریاي خــزر از طریق ناوگان ایراني 

انجام مي شود.«
پیش از انقالب ۸۰ درصد نیروهاي 
این بخش خارجــي بودند؛ اما در حال 
حاضر وابســتگي به نیروهاي خارجي 
کمتر از ۱۵ درصد اســت و ۸۵ درصد 

کشتي ها را ایراني ها اداره می کنند.
گروه کشتیراني جمهوري اسالمي 

ایران اقدام به سازماندهي ساختار شرکت 
بــر مبنــاي هلدینگ کــرده و به منزله 
بزرگ ترین هلدینگ حمل ونقل کشــور 
با بهره مندي از شــبکه گســترده دفاتر 
نمایندگي در سراســر جهــان، توانایي 
ارائه کلیه خدمات حمل ونقل دریایي به 
طیف وسیعي از مشتریان را دارد. اکنون 
شرکت هلدینگ همه عملیات تخصصي 
از مدیریت فني شناورها گرفته تا عملیات 
بازرگاني آنها را به بازوهاي تخصصي خود 

واگذار کرده است.
گفتنی است، شرکت ملي نفتکش 
ایران در میان شرکت هاي فعال جهان 
در عرصــه حمل ونقل دریایي به عنوان 
شرکت برتر کشتیراني جهان در جشنواره 
بین المللي »سي ترید« در سال ۲۰۱۰ 
میــالدي معرفــي و زورق بلورین ویژه 

جشنواره به این شرکت اعطا شد. 
دریافــت تندیس بــراي بهترین 
آموزش هــاي دریایي جهاني در ســال 
۲۰۱۰، دریافت تندیس چهره شاخص 
مدیریت کشــتیراني در ســطح جهان 
در ســال ۲۰۱۰، تندیس خبرسازترین 
شــرکت کشــتیراني در زمینه توسعه 
ناوگان ملي در ســال ۲۰۰۹ و تندیس 
برترین شــرکت صاحب ناوگان جهاني 
در ســال ۲۰۱۰ میالدي نیــز از دیگر 
افتخارهاي شــرکت ملي نفتکش ایران 

است.
هم اکنون شرکت ملي نفتکش ایران 
که وظیفه حمل نفت خام صادراتي ایران به 
بنادر گوناگون جهان و به موازات آن توزیع 
فرآورده هاي نفتي متعلق به شرکت ملي 

نفت ایران در بنادر و جزایر خلیج فارس را 
به عهــده دارد، داراي بزرگ ترین ناوگان 
نفتکش در منطقه خاورمیانه و چهارمین 
ناوگان نفتکش در جهان است. همچنین 
بین المللي  ایران در رده بندي  کشتیراني 
سال ۱۳۹۵ در رتبه ۲۲ جهان قرار گرفت. 
برخي دیگر از افتخارات ســازمان 
کشتیراني جمهوري اسالمي را مي توان 
به این شرح برشــمرد: ۱ـ موفقیت در 
اجراي سامانة مدیریت و کیفیت در سطح 
 Diamond جهاني؛ ۲ـ دریافت جایزه
Eye از سوي انجمن مشاوره مدیریت 
Other Ways در پاریــس در ســال 
۱۳۸۶؛ ۳ـ دریافــت جایزه بین المللي 
کیفیت و گواهینامه کنوانسیون ۲۰۰۷ 
نیویورک در ســال ۱۳۸۶؛ ۴ـ دریافت 
جایــزه بین المللي دبــي در بخش هاي 
مدیریت و مالکیت در سال ۱۳۸۴؛ ۵ـ 
دریافت جایزه ستاره طالیي و گواهینامه 
شایســتگي مدیریت در هلند در سال 
 Diamond ۱۳۸۳؛ ۶ـ دریافت جایزه
Eye ویژه کیفیــت و برتري در برلین 
در ســال ۱۳۸۳؛ ۷ـ دریافــت جایــزه 
برتر سال ۲۰۰۴ میالدي؛  فعالیت هاي 
 Sea ۸ـ دریافــت جایــزه بین المللي
Trade در بخش هاي تجهیزات جدید و 
فناوري در صنعت کشتیراني و حمل ونقل 
ابتکار در عملیات کشــتي ها،  دریایي، 
حفاظت از محیط زیست دریایي و جوي، 
ایمني و دریا، حمل محموله های فله و 
سرمایه انساني؛ ۹ـ خودکفایي کامل در 
زمینــه تربیت و آمــوزش کادر مجرب 
دریانــوردي، تجاري و قطع وابســتگي 
به کشــورهاي خارجي از طریق ایجاد 
مؤسسه آموزشي در سطح استانداردهاي 
بین المللي و همکاري مؤثر در تأسیس، 
راه انــدازي و ادارة مراکز گوناگون؛ ۱۰ـ 
شکســتن رکورد حمــل محموله های 
بین المللي از سوی ناوگان اقیانوس پیما؛ 
۱۱ـ کســب مقام اول در بخش حمل 
کانتینر از آســیا به منطقه خلیج فارس 
بین ۱۸ خط بزرگ؛ ۱۲ـ کســب مقام 
دوم در جهان در بخش توسعه ناوگان از 
سوي مؤسسه تحقیقاتي BRS فرانسه؛ 
۱۳ـ دریافــت هفتمیــن جایزه طالیي 
هزاره جدید ویژه حمل ونقل بین المللي 
در اســپانیا؛ ۱۴ـ دریافت جایزه طال و 
 BID کیفیت  بین المللــي  گواهینامه 
سوئیس؛ ۱۵ـ کسب رتبه برتر در حوزه 

ارائه خدمات ترانزیتي.

مروري بر روند توسعه صنعت کشتیراني در جمهوري اسالمي ایران

تجارت بر روي امواج دریا

 شرکت ملي نفتکش ایران 
در میان شرکت هاي فعال جهان 
در عرصه حمل ونقل دریایي به 
کشتیراني  برتر  شرکت  عنوان 
بین المللي  در جشنواره  جهان 
»ســي ترید« در ســال ۲0۱0 
میالدي معرفي و زورق بلورین 
ویژه جشــنواره به این شرکت 

اعطا شد

رویش

اصحاب انقالب ـ ۲8
فعالیت های رابطین با امام

 سید مهدی حسینی/ از مجموعه  اصحاب و یاران امام در نهضت و انقالب 
اشخاصی بودند که از آنها به رابط یا رابطین نام برده می شد. آنها با جریان های متصل 
به قیام امام خمینی)ره( در وقت الزم، اقدام بموقع داشتند. برخی از طریق مراجع 
تقلید و علمای طراز اول، برخی از ناحیه هیئت های مذهبی، گروهی از هیئت های 
مؤتلفه اســالمی، عده ای از طریق دانشــگاه ها، جمعی از دستگاه های دولتی و... که 
جملگی به نوعی کمک کار انقالب اسالمی بودند. البته از برخی از آنها تحت عنوان 
یــاران گمنام امــام یاد کردیم و آنها را به بحث گذاشــتیم. آنچه از ناحیه عملکرد 
گروه های رابطین مهم است اینکه؛ نقطه نظرات و تصمیمات امام به سرعت از سوی 
آنها عملیاتی و اجرایی می شد، به خصوص در تنظیم اعالمیه ها و برگزاری راه پیمایی ها 
و حرکات اعتراضی که نقشــی تعیین کننده و سرنوشت ساز داشتند. در اینجا فقط 
به ذکر یک نمونه به مناسبت اولین سالگرد قیام ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۳ از زبان 
شهید حاج مهدی عراقی اشاره می شود که نکات مهمی دربردارد. وی می گوید: »قرار 
شــده بود حاج آقا ]امام[ یک اعالمیه به مناسبت ۱۵ خرداد صادر کنند. سه روز یا 
چهار روز به ۱۵ خرداد مانده بود. حاج آقا فرســتاد عقب یکی دو تا از بچه ها، وقتی 
رفتند آنجا، گفت که یک چیزی من نوشته ام پیش مصطفی است، بروید ببینید، ما 
رفتیم دیدم دو تا اعالمیه نوشته شده، یکی از آنها خیلی تند است و یکی از آنها هم 
نسبتاً سطح آن پایین تر است و بعد گفتند که من این اعالمیه را نوشتم دادم بردند 
و آقایان هیچ کدام حاضر نشــده اند امضا بکنند. دومی را هم نوشته ام باز هم حاضر 

نشده اند، نمی دانم چکار کنم.
پیشنهاد شد آن موقع به حاج آقا که اگر آقایان مشهد، یعنی آقایان میالنی و 
حاج آقا حسن امضا بکنند، نظر شما تأمین است؟ حاال آقایان اینجا هم امضا نکردند، 
نکردند. ایشان گفتند فرصت کم داریم، حداقل این اعالمیه باید دو روز یا یک روز 
قبل از ۱۵ خرداد پخش بشــود. آن افرادی که آنجا بودند گفتند از این جهت شما 
خیال تان راحت باشد، ما جوری برنامه را تنظیم می کنیم که حداقل یک روز یا دو 
روز قبل از ۱۵ خرداد اعالمیه به دست مردم برسد، حاج آقا خوشحال شد، فوراً یک 
کاغذ و قلم خواستند و یک نامه برای آقای میالنی نوشتند و یک نامه هم برای حاج آقا 
حسن، گفتند اگر که آقای میالنی امضا کرد آن وقت ببرید برای حاج آقا حسن که 
امضــا کند. اگر امضا نکرد برگردید بیاورید من همان اعالمیه را تکی امضا می کنم، 
گفتیم باشــد. ما اعالمیه را گرفتیم و آمدیم شــبانه، اولین کاری که کردیم دادیم 
حروف چینی کردند؛ یعنی یک کپی از روی آن برداشــتیم، بعد هم دادیم چاپخانه 
حروف آن را چیدند. فقط منتظر امضا شــد. فردا صبح دو تا برادران را فرســتادیم 
رفتند مشــهد و قرار شــد یکی از آنها با همان هواپیمایی که می رود، برگردد. یکی 
هم با ترن]قطار[ بیاید، در ضمن تلفنی هم با ما تماس بگیرند که ببینیم چی شد، 
اینها رفتند و اعالمیه ها را داده بودند به آقای میالنی و امضا کرده بود، بعد هم داده 
بودند به حاج حســن آقا، او هم امضا کرده بود و فوراً از روی آن فتو]کپی[ برداشته 
بودند. تلفن هم شد... ما فهمیدیم که کار تمام شده، نزدیک دو و نیم بود، آن کسی 
که با طیاره]هواپیما[ رفته بود، رســید. پنج ســاعت تقریباً رفت و برگشت او طول 
کشــید. به مجرد اینکه رســید، ما نامه را برداشتیم و رفتیم قم. آقای میالنی دو تا 
نامه نوشته بود؛ یکی برای آقای خمینی و یکی هم برای شریعتمداری. ما فوراً نامه 

را گذاشتیم جلوی آقا با امضا!...
تقریباً ساعت یازده و نیم بود که حاج آقا به من اینجور فرمودند؛ از این ساعت 
مواظب خودت باش. چون شریعتمداری امضا نکرده، از این در که می خواهی بروی 

بیرون احتمال خطر هست برای تو تا تهران...
ما اعالمیه را گرفتیم و آمدیم بیرون... ســاعت دو بعد از نیمه شــب رسیدیم 
چاپخانه تا صبح تقریباً ساعت ۶ اعالمیه  را از چاپخانه  خارج کردیم... تقریباً سه و سه 
و نیم بعدازظهر رسیدیم قم، ماشین را جایی پارک کردیم و رفتیم منزل آقا... چند تا 
از بچه طلبه ها را آقا به همراه آقا مصطفی فرستاد و ما اعالمیه ها را تحویل آنها دادیم، 
قریب ۳۰ هزار اعالمیه برای آقا آورده بودیم که ایشان هم بفرستند برای شهرستان ها.

روایتیاران

درنگ

تاریخحماسه

کارنامه

دیگر  تروري  خبر  نیکبخت/  یونس   
این بار در دانشــکده الهیات دانشگاه تهران در 
صدر اخبار روزنامه هاي عصر ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ 
قرار گرفت. دکتر محمد مفتح، رئیس دانشکده 
الهیات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، عضو 
جامعه روحانیت مبارز تهران و سرپرست کمیته 
انقالب اســالمي منطقه چهار در ساعت ۸:۴۵ 
صبح آن روز با گلوله یکي از اعضاي گروه فرقان 
به نام »کمال یاسیني« مضروب و به سرعت به 
بیمارستان امیراعلم منتقل شد؛ اما پس از چند 
ساعت به شهادت رسید. روزنامه هاي »کیهان« 
و »اطالعات« در این روز با تیتري مشــابه در 
صفحات نخست خود با فونت درشت نوشتند: 

»دکتر مفتح ترور شد.«
کمال یاسیني، از اعضاي گروه فرقان که 
ضارب اصلي شهید مفتح بود، بعدها در اعترافات 
خود در دادگاه انقالب، ماجراي مواجهه با شهید 
مفتح و فرار وي از صحنه را این گونه روایت کرده 
است: »من دیگر حواسم به پاسدار نبود، حواسم 
به این بود که کلت را دربیاورم. کلت را درآوردم 
و دیدم که دکتر فرار کرد و ما حدس مي زدیم 
که دکتر فرار کند چون ما کلت داشتیم... قباًل 
هم دیده بودیم که دکتر همیشه وقتي مي آید 
دانشکده به محل کارش مي رود، پس دیگر طبق 
عــادت اگر فرار بکند هم به طرف محل کارش 
فرار مي کند؛ یعني ناخودآگاه دســت خودش 
نیست که بخواهد به طرف دیگري فرار کند... و 
من خودم را آماده این مسئله کرده بودم. اسلحه 
را درآوردم که دیدم آن پاسدار که افتاد، حسن 
]یکي از ضاربان[ دنبال دکتر دوید، یک تیر دیگر 
زد ولي دکتر هیچ طور نشد و حسن هم دیگر 
تیراندازي نکرد. من تا آن موقع شلیک نکرده 
بودم که بالفاصله دیدم دکتر باز فرار مي کند. 
این دفعه دوباره دو تیر دیگر زدم؛ یعني مرتب 
شــلیک مي کردم باز دیدم نه فرار کرد، دنبال 
دکتر دویدم. دکتر از پله ها رفت باال، باز هم تیر 
زدم باز دیدم نه رفت طرف قسمتي که مي رود 
طرف سلف  سرویس و در را باز کرد رفت تو که 
من هم بالفاصله در را باز کردم بروم تو، دیدم 
یک دختري هست که او هم مي خواهد بیاید، 
دختر را با دستم کنار زدم، پریدم در آن محوطه 

دیدم دکتر ایستاده کیفش هم دستش است و 
مرتب داد مي زند. من اســلحه را گرفتم طرف 
ســر دکتر، یک شــلیک کردم که دیدم دکتر 
بي اختیار افتاد زمین. فهمیدم که تیر به سرش 
خورده و افتاده، البته دیگر معطل نشــدم که 
ببینم چه شــده... آمدم بیرون که دیدم راننده 

از طرف ماشــین به طرف 
خیابان تیراندازي مي کند، 
فهمیــدم که راننــده... به 
طــرف حســن تیراندازي 
پریدم  بالفاصله  مي کند... 
بیرون بــه طرف خیابان و 
یــک تیر هم من به راننده 
زدم. البته قبل از اینکه من 
بزنم گویا ممد]محمد[ هم 
راننده شــلیک  در جواب 
کرده]بــود[ کــه یکي از 

تیرهایي که ممد شلیک کرده بود به سر راننده 
خورده بود و راننده آنجا کشته شده بود که این 

را ما بعدا فهمیدیم... .«
یکي از نکات تأمل برانگیز در شــرحي که 
روزنامه هاي آن روز از ترور شهید مفتح داده اند، 
مسئله خونســردي مهاجمان از زبان شاهدان 
اســت: »من در اتوبوس شــرکت واحد بودم. 
وقتي که روبه روي دانشــکده الهیات رســیدم 
چشمم به یک موتور کوچک که احتماالً یاماها 
بود، افتاد. در همان لحظه صداي تیر بلند شد 
و دیدم که ســه نفر جــوان عرض خیابان را با 

سرعت مي پیمایند و در همان حال تیراندازي 
مي کنند. یک نفر دیگر را هم دیدم که با کلت 
پشت یک اتومبیل که کنار در دانشکده پارک 
شــده بود، موضع گرفته و به طرف ســه نفر 
تیراندازي مي کند؛ ولي تیراندازي او زیاد طول 
نکشید، زیرا بالفاصله دیدم که سرش خونین 
شــد و به روي زمین افتاد. 
در همیــن حــال اتوبوس 
ایســتاد و به اتفــاق بقیه 
مردم دور او جمع شــدیم. 
دو تیر به سرش خورده بود 
و در دم شهید شده بود. در 
این هنگام ســه نفر جوان 
خونسرد و آرام سوار موتور 
شــدند و از کوچه خیابان 
میرعماد متواري شــدند.« 
نکته اي که شــاهد دیگري 
نیز آن را تأیید مي کند: »... آنها خیلي خونسرد 
عمل مي کردند و خیلي راحت از محل حادثه 

فرار کردند.«
در بیمارستان چه گذشت؟

همان طور که اشاره شد، پیکر خونین استاد 
بالفاصله به بیمارســتان منتقل شــد. روزنامه 
»کیهــان« در شــماره ۲۸ آذر ۱۳۵۸ از زبان 
یکي از پرســتاران بیمارستان امیراعلم نوشت: 
»من موقعي که پیکر مجــروح دکتر مفتح را 
از اتومبیل خارج کردند، آنجا بودم و مشــاهده 
کردم گلوله اي از ناحیه پیشاني وارد سر او شده 

بود و استخوان سر را از هم متالشي نموده بود. 
بالفاصله دکتر را به اتاق عمل بردیم و ســپس 
از تیم هاي جراحي بیمارستان سینا و دانشگاه 

تهران کمک خواستیم.«
بر اســاس گزارش روزنامه »اطالعات« از 
زبان شــاهدان عیني، سه گلوله به دکتر مفتح 
اصابت کرده بود که دو گلوله به شــانه و یکي 
به ســر ایشــان بود. دکتر ثقه االسالم، رئیس 
بیمارستان امیراعلم در شرح ماجرا براي خبرنگار 
کیهان، گلوله هاي اصابت کرده به پیکر شــهید 
مفتح را شش عدد ذکر مي کند: »ساعت حدود 
۹:۲۰ یا ۹:۳۰ بود کــه آقاي مفتح را آوردند؛ 
چون اتاق عمل آماده بود ایشان را فوري به اتاق 
عمل منتقل کردیم و آقاي دکتر اسالم دوست 
مشغول عمل شدند و در همان حال از آقایان 
پزشــکان و جراحان مغز دانشگاه تهران کمک 
خواستیم و آنها خیلي سریع با تمام تجهیزات 
و امکانات، خود را به اینجا رساندند. ابتدا فشار 
خون دکتر مفتح خوب بود؛ اما متأسفانه به علت 
کاري بودن ضربه اي که به مغز ایشان وارد آمده 
بود، رفته رفته فشار خون ایشان پایین رفت و 
عالیم حیات کم شد تا اینکه در حدود ساعت 
۱۲ با همه کوشش هایي که آقایان اطبا انجام 
دادند، معالجات مؤثر واقع نشــد و دکتر مفتح 
به رحمت ایزدي پیوست. البته شش گلوله به 
ایشان اصابت کرده بود که یکي از این گلوله ها 
به مغزشان خورده بود و همین گلوله باعث مرگ 

دکتر مفتح شد و ایشان به شهادت رسید.«
پیکر دکتر مفتح و دو نفر از پاســدارانش 
به نام هاي »اصغر نعمتي« و »جواد بهمني« در 
ســاعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۵۸ 
تشییع شد و سیل مشایعت کنندگان پیکر این 
چهره انقالبي را با این شعارها راهي خانه ابدي 
کردند: »معلم عزیــزم، معلم عزیزم به پا خیز 
کالس درس آماده اســت/ مفتح مفتح منزل 
نو مبارک/ شــهادت، شهادت، تنها ره سعادت/ 
تسلیت تسلیت به رهبر انقالب/ شهیدان زنده اند 
اهلل اکبر، به خون آغشته اند اهلل اکبر/ اي رهبرم 
خمیني آماده جهادم/ عمال آمریکا را به خاک 
و خون مي کشــیم/ ریشه کن مي کنیم دشمن 

انقالب/ مرگ بر کارتر«

معلم، به پا خیز! کالس درس آماده است!
درآیینهتاریخ

۲7 آذرماه ۱358  دکتر محمد مفتح، 
رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمي 
دانشــگاه تهران، عضو جامعه روحانیت 
مبارز تهران و سرپرســت کمیته انقالب 
اســالمي منطقه چهار در ساعت 8:۴5 
صبح آن روز با گلوله یکي از اعضاي گروه 
فرقان به نام »کمال یاسیني« مضروب و به 
سرعت به بیمارستان امیراعلم منتقل شد؛ 

اما پس از چند ساعت به شهادت رسید



 مریــم زاهدي/ »خانواده 
خودش که میــان خونمون گل از 
گلش مي شــکفه، اما تا چشمش به 
خانواده مــن مي افته اخماش میره 
توهم«! این نمونــه اي از گله هایي 
است که همســران در ارتباطات و 
رفت وآمدهاي خانوادگي از همدیگر 
دارند. طبیعي است که هر کسي با 
خانواده اي که بزرگ شــده و با آنها 
انس بیشــتري دارد، راحت تر است 
و لحظــات خوش تري را ســپري 
مي کنــد؛ اما این یــک قاعده کلي 
نیســت!  خیلي وقت ها کافي است 
ذهنیت هاي پیشین خود را درباره 
خانواده همســر تغییر داد. آن وقت 
مي توان دریافت، خانواده همسر هم 
دوستان تازه اي هستند که مي توانند 
به اندازه خانواده خود شما یا حتي 
صمیمي تر از آنها هم باشند. با همه 
اینها رفت وآمدهاي خانوادگي خیلي 
وقت ها به کانوني براي اختالف میان 

همسران تبدیل مي شود. 
خانواده و خویشاوندان ما بخشي 
از هویت ما هســتند و بنا نیست با 
ازدواج از این هویت جدا شویم؛ بلکه 
برعکس یکــي از مزیت هاي ازدواج 
گسترش دایره ارتباطات ماست که 
از یــک خانواده و اقوام و آشــنایان 
خودمان به خانواده اي با دوســتان 
و اقوام و آشــنایان جدید گسترش 
مي یابــد. دایره ارتباطات ما هر قدر 
گسترده تر باشد، به معناي داشتن 
فرصت هاي بیشتر براي موفقیت و 
بهبود وضعیت زندگي و همین طور 
حل مشکالت و چالش هاست. بدیهي 
است در این میان خانواده هاي زن و 
شوهر بهترین گزینه براي گسترش 
دایره ارتباطات هستند. هنر برقراري 
ارتباط مناســب با خانواده هاي دو 
طرف مي توانــد در آینده فرزندان 
خانــواده نیز تأثیر مثبتي داشــته 
باشد و موجب شــود آنها از همان 
دوران کودکي سازگاري با دیگران 
را بیاموزنــد و در آینــده زندگــی 
باشند.  داشته  موفق تري  اجتماعي 
دین مبین اســالم هــم همواره بر 
رفت وآمــد با خویشــاوندان و صله 
ارحام تأکید ویژه ای داشته و فواید 

متعددي را بر آن مترتب دانســته 
اســت؛ همان گونه که قطع رحم به 
شدت منع شده است؛ اما ببینیم چرا 
و چگونــه رفت وآمدهاي خانوادگي 
موجب بــروز اختالفات میان زن و 
شوهرها مي شود و چگونه مي توان 
بدون قطع رابطه با خانواده همسر 
اعــم از مــادر زن و بــرادر زن یا 
مادرشوهر و خواهر شوهر اختالفات 
 و مشــکالت احتمالــي را مدیریت 

کرد. 

تفاوت هاي
 برون گراها و درون گراها 

اینکه شما چقدر تمایل داشته 
باشــید با دیگران رفت وآمد کنید، 
بخشــي به عادات و بخشــی دیگر 
ویژگي هاي شــخصیتي شــما  به 
بازمي گــردد. به طــور طبیعی اگر 
شــما در خانواده اي پــر جمعیت 
و بــا رفت وآمد زیاد بزرگ شــده 
باشــید، به این شیوه زندگي عادت 
داریــد و در زندگــي با همســري 
که برخالف شــما در خانواده اي با 
رفت وآمد کم بزرگ شده، به چالش 
برمي خورید؛ امــا بخش دیگر این 
ماجرا به شخصیت هاي دروني افراد 
بازمي گــردد. بعضي آدم ها برون گرا 

هســتند و ذاتــاً اهــل گفت وگو و 
افراد اغلب  بروز احساســاتند. این 
معاشرتي ترند؛ اما آدم هاي درون گرا 
ذاتــاً عالقه کمتري بــه حضور در 
جمــع و گفــت و شــنود دارند و 
ترجیح مي دهند تنها باشــند. اگر 
شما و همسرتان دو وجهه شخصیتي 

متفاوت دارید، سعي کنید با احترام 
به طرف مقابل و گفت وگو بر ســر 
میزان رفت وآمد با دوستان و آشنایان 
و اقوام به توافق برسید؛ به گونه اي 
که هیچ یک دچار چالش نشــوید؛ 
اما بخشــي از مشــکالت معاشرت 
با خانواده هــا به رفتارهــاي اقوام 
و آشــنایان بازمي گــردد و موجب 
مي شود همسران به واسطه ناراحتي 
از این رفتارها بــا یکدیگر اختالف 

پیدا کنند. 

با ذهنیت
 وارد زندگي مشترک نشوید

بسیاری از اختالف ها در زندگي 
مشــترک قابل پیشگیري است. به 
طور مسلم اگر کسی با این ذهنیت 
که نمي توان با مادر شوهر و خواهر 
شوهر رفت وآمد داشت و الزاماً آنها 
افرادي هستند که قرار است نیش 
و کنایه بزنند، وارد زندگي مشترک 

بشود، به چالش برمی خورد. 
بیشتر وقت ها دخالت خانواده 
همســر در زندگي مشترک تنها از 
ذهنیت زن و شــوهرها سرچشمه 
مي گیرد. بهتر اســت ذهنیت هاي 
پیش ســاخته اي کــه جامعه به ما 
القــا مي کند، فرامــوش کنید. در 
زندگي مشــترک هرگــز در مقابل 
همسرتان قرار نگیرید و حتي اگر این 
اختالف ها واقعي است، نباید عاملي 
براي چالش میان شما و همسرتان 
شود. شــما مي توانید همسرتان را 
در کنــار خودتان نگه دارید؛ با این 
روش هم محبت و رضایت همسر را 
به دست مي آورید و هم از فشارهاي 
موجود رها مي شوید. با همه اینها، 
قطع رابطه راهکار مناسبي براي حل 
این ماجرا نیست؛ چرا که به هر حال 
همسرتان نسبت به خانواده اش عالقه 

دارد و ایــن قطع رابطه مي تواند در 
نهایت به کدورت میان شما بینجامد. 

پرهیز از تقابل 
اگر احساس مي کنید خانواده 
همســر شــما در رفت وآمدهــاي 
خانوادگــي اهل زخم زبــان زدن 
یا دخالت هســتند، ســعي کنید 
حل وفصــل ایــن موضــوع را بــه 
همسرتان بســپارید و خودتان در 
نقــش عروس یا داماد خانواده خود 
را کنار بکشــید؛ چرا که تقابل شما 
با خانواده همسرتان هم مي تواند به 
روابط شما آسیب بیشتري بزند و هم 
نارضایتي همسرتان را در پي داشته 
باشد.  به عبارتي، اگر شما بخواهید 
رابطه با خانواده همسرتان را مدیریت 
کنید، در نهایت شــما شــخص بد 
ماجرا خواهید بود و ممکن اســت 
شــما و والدین همسرتان روبه روي 

هم قرار بگیرید.
همچنین اگر مسئله اي وجود 
دارد، خوب اســت والدین با فرزند 
خودشان صحبت کنند و پاي عروس 
و دامادشــان را به ماجرا باز نکنند؛ 
چــون در غیر این صــورت ممکن 
است به جاي حل مشکل، لجبازي 
به  وجود بیاید و کدورت ها سبب بروز 

مشکالت بیشتري شود.

افراط و تفریط ممنوع 
افراط و تفریط در هر موضوعی 
چالش آفرین است؛ حتي رفت وآمد و 
معاشرت. معاشرت با صمیمي ترین 
دوســتان و هماهنگ تریــن آدم ها 
هــم باید حــد و اندازه اي داشــته 
باشــد. خیلي از اختالفــات بر اثر 
معاشــرت هاي بیش از اندازه شکل 
مي گیرد. بنابراین، بهتر است هم در 
رفت وآمــد با خانواده خودتان و هم 
در رفت وآمد با خانواده همســرتان 
حد و مرزهایی را رعایت کنید. شما 
مي توانید هر روز هم به خانواده تان 
ســر بزنید؛ امــا وقتي قرار اســت 
همســرتان هم در این رفت و آمدها 
شما را همراهي کند، بهتر است این 
کار در فضایي رســمي تر و با فاصله 

زماني بیشتري صورت بگیرد. 

خانــواده و خویشــاوندان ما 
بخشــي از هویت ما هستند و بنا 
نیســت بــا ازدواج از این هویت 
از  یکي  برعکس  بلکه  جدا شویم؛ 
دایره  گسترش  ازدواج  مزیت هاي 
ارتباطات ماست که از یک خانواده 
و اقــوام و آشــنایان خودمان به 
و  اقوام  و  با دوســتان  خانواده اي 

آشنایان جدید گسترش مي یابد

مرحوم کلینی روایتی را در کافي 
نقل کرده اســت که: معلي بن خنیس از 
امام صادق)ع( نقل مي کند به امام عرض 
کرده حّق یک مســلمان بر مســلمان 
دیگر چیســت؟ حضــرت فرمود: هفت 
حق واجب اســت که اگر یکي از اینها را 
ضایع کند، از والیت خدا خارج شــده و 
از خدا و نور الهي در این انســان نصیبي 
وجود نخواهد داشت. البته در این روایت 
»هفت حق« می  گویــد، روایت دیگري 
که آن را هم امام)ع( به معلّي بن خنیس 
فرموده؛ »هفتاد حق« است. من هفتاد تا 
را نمي گویم، چون نمي توانید عمل کنید، 
فقط هفت مورد را بیان مي کنم. در این 
روایت هفت تا را بیان کرده  اند. حضرت 
ِّي َعلَْیَک َشــِفیٌق أََخاُف أَْن  فرمودند: »إِن
تَُضیَِّع َو اَل تَْحَفــظَ َو تَْعلََم َو اَل تَْعَمَل«؛ 
من خوف این دارم که تو علم پیدا کني، 
اما عمل نکنــي و حقوق را ضایع کني. 
به امام)ع( عرض کــردم: توکل بر خدا، 
شــما بفرمایید و ما هم سعي مي کنیم 

عمل کنیم.
حّق اول

»َقاَل أَیَْسُر َحقٍّ ِمْنَها أَْن تُِحبَّ لَُه َما 
تُِحبُّ لَِنْفِسَک َو تَْکَرَه لَُه َما تَْکَرُه لَِنْفِسَک«؛ 
آسان ترین آنها این است که آنچه براي 
خودت دوست داري، براي برادر مؤمنت 
هم دوست داشته باشی و آنچه براي خود 

نمي پسندي براي او هم نپسندی.
این اولین حّقي است که یک مؤمن 
بر مؤمن دیگر دارد. ما چقدر از این حق 
را در خودمان پیاده مي کنیم؟ از همین 
دایــره طلبگي خودمان شــروع کنیم. 
آیا همان طوري کــه دل مان مي خواهد 
خودمان رشد کنیم، دل مان مي خواهد 
علم مان زیاد شود، واقعاً عالقه مندیم که 

دیگري هم علمش زیاد شود؟ 
پیامبر)ص( وقتي به معراج رفتند 
خداي تبارک و تعالي فرمود: اگر کسي 
به یک مؤمنــي اهانت کنــد، »باَرَزني 
بِالُمَحاَربَة«؛ این من را به محاربه  با خود 
دعوت مي کند. این یک مصداقش است. 
واقعاً این یک حّق اســت. اگر میل دارم 

یک آبرویي داشته باشم، باید به همین 
اندازه برای دیگران بخواهم، اگر یک ذره 
کمتر هم باشد از روایت خارج است. قدر 
مشترک ما ایمان اســت، اگر بخواهیم 
این قدر مشترک را حفظ کنیم، باید این 
حقوق را حفظ کنیم. مبادا واقعاً طوري 
باشــد که به راحتي یکي را بدون مالک 
باال ببریم و دیگري را بدون مالک تحقیر 
و تضعیــف کنیم. انســان یک حرفي را 
یکجا شرعاً مي تواند بزند و در جاي دیگر 

نمي تواند بزند.
در مقام مشــورت ممکن است از 
انسان ســؤالي راجع به کسي بپرسند و 
آدم ســّري از او را بدانــد،  باز آن هم به 
یک مقدار الزمي که در مقام مشــورت 
نباید خیانت شود، شما مي توانید بگویید، 
همه اش را نمي توانید بگویید. یک وقت 
سؤال مي کنند که مي خواهیم دخترمان 
را به فالن آقا بدهیم. من صد تا عیب از 
این آقا سراغ دارم، اما اگر یکي از اینها را 
بگویم کافي است بر اینکه او متوقف شود، 
همان را باید بگویــم. تازه اگر بتوانم به 
اجمال بگویم، حق ندارم به تفصیل بگویم. 
ما باید مقداري این را در خودمان 
ملکه کنیم، حّتي االمکان از زندگي داخلي 
خودمان شــروع کنیم. به بچه هاي مان 
اجــازه ندهیم حرف دیگران را در منزل 
بزنند. چطور مــا نمي خواهیم درباره ما 

بدگویي و غیبت کنند، همین اندازه هم 
آبروی آن مؤمني را حفظ کنیم که اآلن 
پیش ما نیست. کسي مي  خواهد اسرار او 
را براي ما بگوید، بالفاصله مخالفت کنیم. 

حّق دوم
بعد مي فرماید: »َو الَْحقُّ الثَّانِي أَْن 
تَْجَتِنَب َسَخَطُه َو تَتَِّبَع َمْرَضاتَُه َو تُِطیَع 
أَْمــَرُه«؛ کاري نکني کــه او عصباني و 
غضبناک شــود، ناراحتش نکني؛ بلکه 
کاري کني که از تو خشنود شود، کاري 
کني که او خوشــحال و راضي شود. ما 
باید در ارتباطات مان سعي کنیم مطالبي 
و حرف هایي رّد و بدل شــود که موجب 
غضب دیگري نشــود. گاهي شــیطان 
انسان را وسوسه مي کند یک حرفي بزند 
که رفیقش عصباني شــود. گاهي اوقات 
اقلّش این است که انسان به او بگوید تو 
بي ســوادي. چرا انسان کسي را ناراحت 
کند. حاال یک مؤمني هســت که سواد 
هــم ندارد و نرفته درس بخواند، حاال ما 
دو روز، دو اصطالح را حفظ کردیم، فکر 
مي کنیم باسواد شــدیم، بعد بیاییم در 
مقابل یک کســي بگوییم تو بي سوادي، 

تو حرف نزن و ناراحتش کنیم.
حّق سوم

بعد امــام)ع( مي فرماید: »َو الَْحقُّ 
الثَّالُِث أَْن تُِعیَنُه بَِنْفِسَک َو َمالَِک َو لَِسانَِک 
َو یَِدَک َو رِْجلَِک« حق سوم اینکه؛ کمکي 

به او کنیم، به نفس، به مال، زبان، دست و 
پا. این کنایه است که با تمام وجود کمک 
کنیم. اگر مي توانــي کمک مالي کني، 
کمک مالي کن، اگر با زبانت مي تواني او 
را کمک کني، کمک کن، جایي که باید او 
را حفظ کني تو از گفتار خودت استفاده 
کن و او را حفظ کن، نگذار او از بین برود.

ما از جهت فقهي مي گوییم قرض 
گرفتن مکروه است، اما خود قرض دادن 
مستحب است. وقتي انسان این روایات 
را نگاه مي کنــد حتي تعبیر به »حقوق 
واجب« شــده، معنایش این اســت که 
اگر مؤمني نیاز به یک مالي دارد و مال 
پیش من اســت، بر من واجب است که 
بــه او بدهم و بحث قرض هم نیســت، 
واجب اســت از مال خودم یک مقداري 
بــه او بدهم، دیگر بحث خمس و زکات 

و... نیست.
حاال اگر بچه یک مؤمني، یا خودش 
مریض اســت و نیاز مالي دارد، اســالم 
مي گویــد باید به او کمک کنیم، باز هم 
مقداري که حاجت او را برطرف کند در 
آن مقداري که در توان انسان هست باید 

به او کمک کنم.
حّق چهارم

ابِــعُ أَْن تَُکوَن َعْیَنُه َو  »َو الَْحقُّ الرَّ
َدلِیلَُه َو ِمْرآتَُه«؛ حق چهارم این اســت 
که چشــم او باشد، اگر یک جا مي بیند 

که این مؤمن مســلمان در چاه مي افتد 
به او بگوید. چشــم او باشد؛ یعني وقتي 
یک چیزي را دیــد، این اطالعش براي 
آن مؤمن واجب اســت به او بگوید، اگر 
یک جایي علیه او توطئه مي کنند به او 
بگوید، این مانعي ندارد. یک جایي توطئه  
قتل یا هتکش را می کشند، مي خواهند 
حیثیتش را از بین ببرند، یا ضربه اي به 
او وارد کنند، این عین او باشد، سمع او 

باشد، راهنما و مرآت او باشد.
حّق پنجم

َع َو  »َو الَْحقُّ الَْخاِمُس أَْن اَل تَْشــبَ
یَُجــوُع َو اَل تَــْرَوی َو یَْظَمُأ َو اَل تَلَْبَس َو 
یَْعَری«؛ حق پنجم این اســت تو ســیر 
نباشي، او گرسنه باشد، تو سیراب نباشي، 
اما او تشنه باشد، تو لباس داشته باشي و 
او عریان باشد. ببینید امام)ع( تا چه حّد 

سفارش کرده است!
حّق ششم

ــاِدُس أَْن یَُکوَن لََک  »َو الَْحقُّ السَّ
َخــاِدٌم َو لَْیَس ِلَِخیَک َخاِدٌم َفَواِجٌب أَْن 
تَْبَعــَث َخاِدَمَک َفَیْغِســَل ثَِیابَُه َو یَْصَنَع 
َد فَِراَشــُه«؛ و حق ششــم  َطَعاَمُه َو یَُمهِّ
اینکه، اگر تو خادمــي داري و او ندارد، 
خادمت را بفرســت کــه در کارها به او 

کمک کند.
حّق هفتم

ــابُِع أَْن تُِبرَّ َقَسَمُه َو  »َو الَْحقُّ السَّ
تُِجیــَب َدْعَوتَُه َو تَُعوَد َمِریَضُه َو تَْشــَهَد 
َجَناَزتَــُه َو إَِذا َعلِْمَت أَنَّ لَُه َحاَجًة تَُباِدُرُه 
إِلَی َقَضائَِها َو اَل تُتلِْجُئُه أَْن یَْســَألََکَها َو 
لَِکْن تَُباِدُرُه ُمَباَدَرًة َفإَِذا َفَعلَْت َذلَِک َوَصلَْت 
َواَلیََتَک بَِواَلیَِتــهِ َو َواَلیََتُه بَِواَلیَِتَک«؛ و 
حق هفتم این است که سوگند او را باور 
کنی)به سوگندش وفا کنی( و دعوت او 
را بپذیری و در تشــییع جنازه او حاضر 
شوی و در بیماری اش از او عیادت کنی 
و بدن خود را در راه برطرف کردن نیاز او 
به زحمت اندازی و او را محتاج این نکنی 
که از تو خواهشی کند و در قضای حوایج 
او شــتاب کنی. اگر این کارها را کردی، 
والیــت خود را به والیت او و والیت او را 

به والیت خداوند پیوند زده  ای.
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خاتمی خوانساری/  سیدحسین   
در شــماره پیش به لزوم استحکام ایمان 
فردی برای رسیدن به حکومت مستحکم 
اشاره شد. از آنجایی که ایمان رابطه فرد 
با جهان پیرامون را معنا می بخشــد، اگر 
کســی مرحله خودشناسی را با موفقیت 
بگذراند، می تواند معنا و مفهوم اجتماعی 
شــدن و مختصات آن را نیز درک کند. 
اگر انسان دستورات دینی را عمل کند و 
متقی باشد، می تواند حاکم خود و جامعه 
خود باشد، انسان ها هر چه به تقوا نزدیک 
شوند به حکومت عدالت گستر و اخالقی 
نزدیک می شوند و هر چه سستی کنند، 
حکومت شان نیز کیفیت پایین تری خواهد 
داشت. در نتیجه انسان ها باید یک حکومت 
مقبول را در خود جست وجو کنند که به 
چه میزان به آن عالقه و نیاز و شــباهت 
دارند و سپس به سمت آن حرکت کنند. 
الزام وجود یک حکومت دینی به تعریف و 
تعیین مختصات آن در دین نیاز ندارد؛ زیرا 
مختصات آن در مفهوم فرد معنا پیدا کرده 
و به آن پرداخته شده است، بنابراین پیش 
از رجوع به تعاریف دین برای حکومت باید 
تعاریف و متعینات فردی را در دین جست  
و همان را گسترده کرد. برای نمونه، مفهوم 
عّزت در درجه اعلی قابل درک برای انسانی 
در حد اعالی تقوا است و هر چه از درجات 
تقوای او کاسته شود، مفهوم عّزت نیز نزد 
او کــم رنگ تر می شــود، عزت یک میل 
فطری است و ســالمت فطرت به درک 

صحیح عزت کمک می کند. 
اســالم به اینکه خودسازی زمینه 
حکومت سازی است؛ اشاره مستقیم دارد؛ 
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »َکما تَُکونُوا 
لی َعلَیُکم«؛ هر طور باشید همان گونه  یوَّ

بر شما حکومت می شود.*
 انسان برای رسیدن به ایده آل های 
زندگی خود نیازمند حکومت است و اساساً 
حکومتی را برمی تابــد که ایده آل هایش 
را جامه عمل بپوشــاند. به عبارتی، مردم 
حکومــت را با ایده آل هــای خود تطبیق 
می دهنــد نــه بالعکــس. پــس هر چه 
ایده آل های مردم ســطح کیفی مطلوبی 
پیدا کند، حکومت نیز کیفیت بیشــتری 
می یابد. حکومت برخاسته از نظر و اعتماد 
مردم است و مردم پیش از اراده به تغییر 
کیفیت حکومت باید به تغییر خود اراده 

داشته باشند. )ادامه دارد(
* نهج الفصاحه، ص 6۱6، ح ۲۱8۲

اسالم و تعریف حکومت دینی آیت اهلل حاج مجتبی تهرانی می گوید: انسان تا زمانی که از این جهان کوچ نکرده است می تواند آنچه را که به دست خود در این گنجینه و حرم الهی وارد کرده 
تغییر دهد. البته، تا مدتی این اختیار را دارد که بتواند این زباله هایی را که در آن ریخته، بیرون آورد و همچنین بستگی دارد که چه زباله هایی در آن ریخته است. 
هدایت اولیای الهی جنبه ای عمومی دارد که در آن همه را دعوت می کنند، اما دستگیری خاص آنها برای کسانی است که زمینه های خوبی دارند و مستعد هستند.

استعداد 
شرط دستگیری

 دکتر مجید ابهري/ 
کودکان  در  اســترس  پرســش : 
خــود را با چه عالیمی نشــان مي دهد و 
چگونه مي توانیم متوجه شــویم رفتارهاي 
فرزندان مان نشــانه اي از وجود اســترس 
در آنهاســت؟ آیا راهي براي مهار استرس 
در کودکان وجود دارد؟ چگونه مي توانیم 

استرس در فرزندان مان را درمان کنیم؟
پاسخ: شب ادراری،  دندان قروچه و 
ترس هاي نامفهوم، عالیم و نتایج استرس 
و تــرس در کودکان اســت که به ویژه در 
کودکان زیر پنج سال خود را به این شکل 

نشان مي دهد.   
استرس به منزله یک تنش رفتاري 
معموالً به ســه شــکل به کودکان منتقل 
مي شــود. نخست، از ســوي والدین و به 
این صورت کــه  اضطراب ها و حرف هاي 
استرس زاي پدر و مادر براي کودک استرس 
ایجاد مي کنــد؛ چرا که از نظــر رفتاري 
استرس به معنای دلهره و اضطراب همراه 

با ترس است.
انتقــال اســترس به  دومیــن راه 
کودکان از طریق قــرار گرفتن در محیط 
استرس زاست. برای نمونه، استرس کودک 
مي تواند در اثر تماشاي فیلم هاي ترسناک 
و هیجان آفرین باشــد. سومین نوع ایجاد 
استرس و دلهره در کودکان هم از ترس هاي 
آنها ناشي مي شــود؛  ترس از مهدکودک،  
ترس از مدرسه یا ترس از حضور در خیابان 
شــلوغ که بسته به سن و موقعیت کودک 

ظهور و بروز پیدا مي کند. 
براي جلوگیري از انتقال استرس به 
کودکان الزم است آنها را از محیط استرس زا 
دور کنیم. والدین و به ویژه مادر باید محیط 
خانه را امــن و پر از آرامش کنند. در این 
میان، به هیچ وجه نباید بحث و گفت وگو 
میان زن و شوهر در حضور کودکان انجام 
گیرد؛ چرا که این مسئله مي تواند در انتقال 
استرس به کودکان نقشي جدي بازي کند. 
از سوي دیگر، هیچ گاه براي کنترل کودکان 
نباید آنها را ترســاند، به ویژه با تهدیداتي 
از قبیل آمپول زدن! ترســاندن کودکان از 
آمپــول و دکتر و امثال این گونه تهدیدات 
موجب ایجاد اســترس در کودکان هنگام 

رویارویی با این گونه موقعیت ها مي شود. 
 گروه »زندگی« صبح صادق آماده 
اســت تا پلی بین شــما خوانندگان با 
مشــاوران خبره و امیــن ایجاد کند. 
سؤاالت خود را از طریق سامانه پیامک 

3000990033 برای ما ارسال کنید.

کاهش استرس در کودکان  کتابی برای پیش از تولد نوزاد
امروزه با وجود پیشرفت علم پزشکی و رسیدن 
به قله های مرتفع، باز هم، گاهی در این علم حیاتی 
نظریه های متناقض و ضد یکدیگر به چشم می خورد؛ 
اما در ســخن وحیانی که از سوی خداوند متعال و 
خالق انســان ها برای بهتر زندگی کردن انسان ها 
اســت، چنین تناقض گویی و اختالف نظری وجود 
ندارد. این سخنان و تعالیم به حضرت محمد)ص( 
نازل شــده و به جانشــینان آن گرامی، یعنی اهل 
بیت)ع( رسیده است و آن حضرات به وسیله وجود 
مقدس پیامبر اعظم به علم وحیانی دست یافته اند. 

کتب دینی در زمینه طب سنتی سهمی مؤثر و اساسی دارند و کتاب هایی، مانند طب 
النبی و طب االئمه گویای این مطلب است. طب اسالمی از فرهنگ و جهان بینی خاص 
اسالمی مایه گرفته است؛ به ویژه طب شیعی که از گفته ها و روایات ائمه هدی به ویژه 
امام علی)ع(، امام محمدباقر)ع(، امام جعفرصادق)ع( و امام رضا)ع( گرفته شده است و 
از زمان صفوی به بعد به صورت مکتب جدید شناخته شده است. در این میان، عرفا به 
پیروی از این مکتب همت گمارده اند؛ اما آنچه تاکنون از علمای عامل و عرفای واصل 
نقل شــده است، کردار و کرامات معنوی ایشــان بوده و کمتر به گنجینه علوم ایشان 
توجه شده است. آگاهی از چگونگی بیماری های گوناگون و نحوه درمان هر یک از آنها 
یکی از دانش های ســر به مهر عرفای ما بوده اســت که متأسفانه تا به حال آنچنان که 
باید و شــاید به آنها پرداخته نشــده است. کتاب »بارداری و نوزاد در اسالم« )برگرفته 
از متون اســالمی و روایات ائمه معصوم)ع((، توصیه ها و ســفارش های بزرگان دینی را 
در درمــان بیماری های مربوط به بارداری و زایمان و همین طور خوراکی های گوناگون 
از قبیل میوه ها، ســبزیجات، گوشــت ها و... را متذکر شده و راه درمان این بیماری ها و 
همچنین چگونگی استفاده درست از انواع خوراکی ها را شرح می دهد. این کتاب به قلم 
فاطمه داداشی، سعید باقری گلزار و علی حسن پورفرشور به بازار نشر عرضه شده است.

بحثی پیرامون اختالف همسران بر سر رفت وآمد خانوادگي

افراط و تفریط ممنوع

حقوق مسلمان بر مسلمان
گفتاری از  آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی

سراج

راهنرفته

 مسلم بن عقبه ـ ۲
سوء استفاده از دین برای جنایت

چنانکه بیان شد، یکی از هولناک ترین جنایت های دولت اموی پس از واقعه 
کربال، ماجرای حمله به حره در مدینه بود که به فرماندهی مســلم بن عقبه انجام 
شد! در این هجوم وحشیانه شدت کشتار به حّدی بود که از آن پس مسلم بن عقبه 

را به دلیل زیاده روی در کشتن مردم »ُمسرف بن عقبه« نامیدند.
ابن قتیبه در این باره این گونه نقل می کند:

»در روز حّره از اصحاب پیامبر)ص( ۸۰ مرد کشــته شــد و بعد از آن روز، 
صحابی بدری باقی نماند و از قریش و انصار ۷۰۰ نفر به قتل رســیدند. از ســایر 
مردم از موالی و عرب و تابعین ده هزار نفر به قتل رســیدند.« سبط بن جوزی در 

کتاب »حّره« از زهری نقل می کند که می گوید:
»در روز حّره چنان خونریزی شد که خون ها به قبر پیامبر)ص( رسید و روضه 
و مســجد پیامبر)ص( پر از خون شــد.« آنان با اسب و سالح و کفش، وارد حرم 
پیامبر)ص( شدند و مسجد پیامبر)ص( را آلوده کردند. جنایت های سپاه یزید به 
همین جا ختم نشــد، آنها خانه های مردم را غارت و نوامیس مسلمانان را هتک 

کردند، به گونه ای که تاریخ از بیان آن شرم دارد!
آنگاه که دین به دست افراد جاهل و جنایتکار بیفتد، آن را ابزاری برای مفاسد 
خود کرده و به نام دین از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند! نمونه روشــن چنین 
تفکری در عصر ما وهابیت و داعش هستند. مسلم بن عقبه نیز این چنین بود، او با 
وجود همه غارت ها و جنایت ها، قتل عام مردم مدینه را بهترین عمل خود پس از 
گفتن الاله االاهلل می دانست و می گفت خدایا تو می دانی که من از هیچ خلیفه ای 

)نه نهان و نه آشکار( نافرمانی نکرده ام. 
پس از سرکوب مردم مدینه، مسلم آنچنان از مردم برای یزید بیعت گرفت 
که خود را برده و غالم یزید بدانند، ولی با امام علی بن حسین)ع( به صورت عادی 
بیعت شد، درحالی که پیش از آمدن امام نزد مسلم، او به امام و اجدادش دشنام 
می داد. پس از رفتن امام، علت را از او پرسیدند، مسلم گفت: »این برخورد خواسته 
من نبود، لکن قلب من از رعب و وحشت پر شد.« ترس این جانی بیرحم از هیبت 

و جالل امام سجاد)ع( عبرت های فراوانی دارد.
برخی گفته اند؛ یزید پس از ماجرای کربال و خطبه های روشنگر امام سجاد)ع( 
و نیز برای جلوگیری از خشم بیشتر مردم علیه حکومتش، در برابر ایشان در ظاهر 
خضوع می کرد و به همین دلیل به مسلم دستور داده بود که با حضرت برخورد 

نامناسبی نداشته باشد.
سپاه شام پس از سرکوبی شورش مدینه به فرماندهی مسلم به طرف مکه 
رفت تا »عبداهلل بن زبیر« را که با امویان مخالف بود، به همین سرنوشت دچار کند. 
مســلم در میانه را، حصین بن نمیــر را فراخواند و به او گفت: »یزید، به من 
ســفارش کرده بود وقتی که مرگ من فرا می رسد، تو را به عنوان جانشین خود 
معرفی کنم، بشــنو، وقتی که به مکه رســیدی هیچ یــک از مردم قریش را در 
آنجا ســکنی مده؛ زیرا آنان در مکه شــورش خواهند کرد که در آن صورت نفاق 
به دنبال دارد.« مســلم بن عقبه وقتی که این ســخنان را گفت از دنیا رفت و در 
منطقه ثنیة المشلل دفن شد. مرگ او در سال ۶۴ هجری قمری و پیش از مرگ 

یزید اتفاق افتاد.
پس از دفن مسلم و رفتن مردم، کنیزی که متعلق به یزید بن عبد اهلل بن زمعه 
بود، شبانه آمد و قبر مسلم را نبش کرد. وقتی به لحد رسید، شی ء سیاهی را دید 
که دور گردن مسلم پیچیده شده بود. از هیبت آن شی ء ترسید، اما پس از مدتی 

جسد وی را به دار کشید.

آیینهخواص

یارمهربان

دریچه

 کی گفته من بابا ندارم؟!
همزمان با دیدار جمعی از خانواده های معظم 
شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم و دفاع از مرزها 
و امنیت کشور با امام خامنه ای، کاربری در فضای 
مجازی با اشــاره به این دیدار نوشت: »ستون به 
ستون، جمعیت، آهسته آهسته صحن حسینیه را 
پُر می کند. پدران و مادران شهدا روی صندلی های 
ُدور تا ُدور حسینیه، درست زیر پرچم های متبرک 

به نام ائمه)ع( نشســته اند. کنار من پدربزرگی همراه با نوه  کوچکش ایســتاده است. 
حدس زدم آن پدر باید پدر شــهید و آن پسر باید پسر شهید باشد. نوه اصرار داشت 
که جلوتر برود؛ همین طور هم شد و دست در دست پدربزرگ، از بین جمعیت، چند 
ستون جلوتر رفت؛ ولی آن قدر ازدحام بود که مجبور شدند چند قدمی برگردند و کمی 
جلوتر از ما بنشــینند. ســاعت ۱۰ پرده کنار رفت؛ نه یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه 
دیرتر! آراِم دل خانواده های شهدا قدم به حسینیه گذاشت، همانجا بود که همه  چیز 
به هم خورد؛ حتی آن پسری هم که می خواست ادای محافظ ها را دربیاورد، بی خیال 
شــده بود و حاال رفته بود باالی نرده ها. جمله  سر در جایگاه به  صورت عملی تفسیر 

شد: »َفّضَل اهللُ الُمجاهدین َعلَی القاِعدین اَجراً عظیماً«.
ما جلو رفتیم؛ یعنی خودمان که جلو نرفتیم، جمعیت ما را با خودش جلو برد. 
انگار ذات با امام بودن همین است که همه با هم رشد می کنند و جلو می روند! حتی 
همان پسر و پدربزرگ هم جلو آمدند. وقتی شنیدم پسر شهید به پدربزرگش گفت: 
»بابا اومد«، یکهو دلم لرزید. آنجا بود که فهمیدم آقا چقدر دختر و پسر دارد و چقدر 

فرزندان شهدا دل شان برای پدرشان تنگ شده است!«



سپاه و مسئله افزایش قدرت دفاعی
 علیرضا جاللیان/  افزایش 
قدرت دفاعی یکی از الزامات پیشرفت 
و تعالی کشــور اســت. این مهم را از 
چند بعد می توان بررسی کرد. بعد اول 
امنیت است که زیربنای هر فعالیتی 
اســت و هر گونه ناامنی می تواند در 
انجام هر نوع فعالیت مشــروعی خلل 
وارد کنــد. ایــن خلــل می تواند در 
بهره برداری از منابع باشد یا در مسیر 
تبادالت و تجارت. بعد دیگر از الزامات 
افزایش قــدرت دفاعی، ایجاد قدرت 
اعمال اراده اســت؛ یعنی در راستای 
اینکه یک کشــور بتواند اراده خود را 
در محیط مورد نظــر خویش اعمال 
کند که ایــن محیط می تواند داخلی 
باشد یا خارجی، اما از همه مهم تر در 
مسئله الزامات افزایش قدرت دفاعی، 
دور کردن هر نوع تهدید اســت. در 
دسته بندی تهدیدات بر اساس صالبت 
سه نوع تهدید شناخته می شود؛ تهدید 
سخت، تهدید نیمه سخت و تهدید نرم. 
در بحث تهدیدات اصلی ترین نیروهای 
درگیر هم نیروهای مســلح هستند. 
حال چه این تهدید ســخت باشــد، 
چه نیمه ســخت و چه نرم. با همین 
مبنا بحث را به حوزه وظایف ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی در زمینه 
افزایش توان دفاعی کشور می کشانیم. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به منزله 
نهاد اصلی صیانت کننده از جمهوری 
اســالمی ایران )پایگاه اصلی انقالب 
اسالمی( همواره باید نیازها و الزامات 
کشــور را برطرف کند و مواردی که 
مغفول مانده یــا روی زمین مانده را 
بر دوش بکشــد تا کشور در وضعیت 
توســعه و تعالی متــوازن و برقراری 
قسط و عدالت قرار بگیرد. این تعریف 
بر اســاس مباحثی است که در قانون 
اساسی جمهوری اســالمی به عهده 
سپاه نهاده شده است. بر اساس این، 
یکی از مهم ترین مسائلی که برعهده 
سپاه قرار دارد، توسعه قدرت دفاعی 
است. این توسعه هم از بعد تسلیحاتی 
و نیروی انســانی اســت و هم از بعد 
دانش های گوناگون در حوزه نظامی 
که در این مســئله ســپاه به واسطه 
ماهیت پوســته اولیه نظامی خود و 
وحدت فرماندهی موفق ترین عملکرد 
را داشــته است و عماًل تهدید سخت 
انقالب  مقابــل  قدرتمند  دشــمنان 
اسالمی و ملت ایران هر روز کمرنگ تر 
و بی اثرتر می شود و در ایامی نزدیک 
با همکاری دیگر نیروهای مســلح به 
قله بازدارندگی در این حوزه در کشور 
خواهیم رســید. این در حالی اســت 
که شــیوه بازدارندگی در کشــور ما، 
مانند قدرت های برتر نظامی از مسیر 
سالح های هسته ای و کشتار جمعی 
نمی گذرد؛ اما در حوزه مقاوم ســازی 
در برابر تهدیدات نیمه ســخت و نرم 
ســپاه پاســداران و نیروهای مسلح 
یکــی از ارکان مقابله با این تهدیدات 
هســتند، حضور پر توان سپاه در امر 
ســازندگی با بازوی قدرتمند قرارگاه 
و حضور  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی 
پررنگ این نهــاد در عرصه تولیدات 
فرهنگی مرتبط با انقالب اســالمی و 
حمایت از تولیدکنندگان این آثار و نیز 
حضور پررنگ در امر محرومیت زدایی 
و رفع معضالت اجتماعی ســه نمونه 
از فعالیت های تهدیدزدای ســپاه در 
عرصه هــای گوناگون اســت که باید 
تقویت شود و توسعه پیدا کند. زمانی 
کــه از بازدارندگــی دفاعی صحبت 
می شود، تنها نمی توان این بازدارندگی 
را نظامی دید؛ چرا کــه دفاع را باید 
همه جانبه در نظر گرفت. بر اســاس 
این، در حوزه برنامه ریزی و تخصیص 
بودجه های الزم یک اصل مهم است 
که می تواند کمک بســیار زیادی به 
تحقق اهــداف انقالب کند که انتظار 
مــی رود نمایندگان محترم مجلس و 
مســئوالن مربوطه در دولت نسبت 
به ایــن امر ضروری توجــه کافی را 

داشته باشند.

یادداشت

 رحیم محمــدی/  وجود 
در  گمنام  شــهدای  زیاد  تعداد 
تحمیلی  جنگ  از  پس  سال های 
محققــان کشــورمان را بر آن 
داشــت تا برای پایــان دادن به 
آنها،  خانواده های  انتظاری  چشم 
از دانش و فناوری تشخیص هویت 
کنند.  استفاده  ژنتیک  اساس  بر 
راهی که تاکنون سبب شده است 
تعداد زیادی از شــهدای گمنام 
دفاع مقدس شناســایی شده و 
سال ها چشم انتظاری خانواده های 
آنها پایان یابــد. به همین بهانه 
گفت و گویی با دکتر محمود توالیی، 
رئیس مرکز ژنتیک انســانی نور 
بقیه اهلل)عج(  دانشگاه  به  وابسته 
انجام دادیم کــه ماحصل آن در 

ادامه آمده است. 

* در ابتدا مختصر توضیحی 
درباره مرکز ژنتیک نور و مأموریت 

و فعالیت این مرکز بفرمایید.
در پایــان دفاع مقدس هشــت 
ساله، حدود ۵۰ـ ۴۵ هزار نفر مفقود 
داشــتیم، یکی از اقدامات بسیار مؤثر 
در کاهش آالم خانواده های عزیزداده 
در جنگ، رســاندن خبر از وضعیت 
عزیزشــان اســت. به فرمــوده رهبر 
معظم انقــالب، خانواده ای که مفقود 
داشته باشد، هر شــب برایش مانند 
شب عملیات است؛ از این رو با پایان 
یافتن جنــگ تحمیلــی، گروهی از 
دالورمردان عرصه دفاع، در پی یافتن 
آثار و بقایای هم رزم های شهید بر جای 
مانــده در صحنه های نبرد در مناطق 
عملیاتی بودنــد و دوباره به جبهه ها 
بازگشــتند و موضوع تفحص شهدای 
گمنام، مفقــود و جاویداالثر از همان 
روزهای ابتدایی پایان جنگ ســامان 
یافت. با همت و تالش خستگی ناپذیر 
تفحصگران این کار اســتمرار یافت و 
تاکنــون بقایای حــدود ۴۰ هزار نفر 
از این شهدا در تفحص های گوناگون 
پیدا شــده اند که تعداد قابل توجهی 
از آنها مشــخصه های قابل شناسایی 
از جملــه کارت و پالک دارند و تعداد 
زیادی هم به دلیل شهادت در معبرها 
یا سنگرهای جمعی، به صورت مخلوط 
یا غیر قابل شناسایی به دست آمدند 
و اکنــون از مجمــوع ۱۰ تا ۱۱ هزار 
شــهید گمنام یا جاویداالثر بر جای 
مانــده از دوران دفــاع مقدس، بنا به 
اظهار فرمانده کمیته جســت وجوی 
مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح 
پیش بینی می شود حدود ۳ تا ۴ هزار 
شهید گمنام در مناطق برون مرزی به 
دست بیایند. فعالیت مرکز ژنتیک نور 
به نوعی تکمیل کار سخت و پرخطر 

تفحص است. 

فعالیت های  معتقدید  * چرا 
این مرکز تکمیل کار تفحص است؟ 
وقتــی این عزیزان کــه اکنون 
در مناطــق آلوده به میــن و مناطق 
صعب العبور و حتــی مناطقی مانند 
جزیره بوارین کــه منطقه ای باتالقی 
و آبگیر اســت، هم رزمان خود را پیدا 
می کنند، به بقایای اســتخوانی شهدا 
دســت می یابند؛ چرا که پیکر شهدا 
با گذشــت زمان فاقد بافت عضالنی 
بوده و آنچه به دست می آید، به شکل 
بقایای استخوانی است؛ به همین دلیل 
تنهــا راهی که امــروز می توان برای 
شناســایی این گونه پیکرها استفاده 
کرد، شناســایی از طریــق اطالعات 

ژنتیکی آنها است.
البته در بســیاری از رخدادها و 
حوادث، چه حادثه انفجار، آتش سوزی 
یا ســقوط هواپیما که ممکن اســت 
شــواهد ظاهری نباشد و اجزای بدن 
متالشی شده باشد، تنها راه شناسایی 
قربانیان استفاده از اطالعات ژنتیکی 

است.
شناســایی ژنتیکی بر این اصل 
استوار است که در دوران جنینی، هر 
فرزندی، نیمی از اطالعات ژنتیکی خود 
را از پدر و نیمی دیگر را از مادر دریافت 
می کند؛ در چنین شــرایطی تصویر 
منحصر به فردی شکل می گیرد که نه 
مشابه پدر و نه مشابه مادر است؛ بلکه 
طرح واره تلفیقی از پدر و مادر است. 

* دقت این روش تا چه حد 
است؟

برای مطالعه جایگاه های ژنتیکی، 

اگر فقط ده جایگاه ژنتیکی در جامعه ای 
مطالعه شود، احتمال پیدایش دو فرد 
مشابه هم چیزی حدود یک ضرب در 
ده به توان منهای ۱۹ است؛ به عبارت 
دیگر احتمال خطا بسیار کمتر از یک 

بر روی ۵۰۰ میلیون خواهد بود. 
بنابرایــن، تنها راه شناســایی و 
تشخیص دقیق برای بقایای باقی مانده 
از یــک حادثه، بهره گیــری از دانش 
ژنتیک است. این روش در کشورمان 
بــه همت مرکز ژنتیک نــور ایجاد و 
به کارگیــری شــده و در زمینه های 
گوناگــون در حال ارائــه خدمت به 
خانواده های شــهدای مفقود و گمنام 

در کشور است.

چه  به  خدمات دهی  روند   *
شکل است؟

تفحــص  در  کــه  بقایایــی 
به دســت می آیــد، ابتــدا در بخش 
آنتروپولوژی)انسان شناسی( به وسیله 
متخصصان آناتومی و پیکرشناســی 
بررسی شده و از اجزای به دست آمده 
نمونه گیری می شود. این نمونه ها تحت 
شرایط خاص آماده سازی می شود تا در 
فرآیند آزمایشگاهی، ماده ژنتیکی هر 
فرد از اجزای سلولی خالص سازی شود. 
وقتی ماده اصلی ژنوم به دســت 
می آید، تازه آغاز مطالعات آزمایشگاهی 
ژنتیکی شــروع می شــود تا پس از 
پروفایل  یا  طــرح واره  آزمایش هایی، 
اختصاصی بــرای هر نمونه از بقایایی 
که در اختیار داریم، تعیین شود. این 
اطالعــات در یک بانــک داده بزرگ 
شامل پروفایل ژنتیکی مربوط به بقایای 

مفقودین ذخیره می شود.
از خانواده هایی هم که در جنگ 
تحمیلی مفقودی داشته باشند، نمونه  
خون، بافــت مخاطی یا بزاق دریافت 
می کنیــم؛ بدین صورت که اگر پدر و 
مادر در قید حیات باشند، از هر دوی 
آنها و چنانچه پدر و مادر در قید حیات 
نباشند، اگر آن شــهید ازدواج کرده 
و فرزندی داشــته باشد، نمونه خون 
همسر و فرزند را دریافت می کنیم، در 
این حالت، نمونه های بخش مادری را 
از نمونه فرزند جداسازی می کنیم که 
بخش باقی مانده متعلق به شــهید یا 

پدر فرزند خواهد بــود. البته در غیر 
موارد فوق نیز ممکن است از برادران 
و خواهران شــهید نیز نمونه گیری به 

عمل آید. 
به این ترتیب، اطالعات ژنتیکی 
خانواده های منتســب در پایگاه داده 
بزرگ دیگری وارد می شود و پس از آن، 
سیستم نرم افزاری، بین پروفایل های 
ژنتیکی بقایای اســتخوانی با پروفایل 
ژنتیکی خانواده ها جست وجو می کند 
و در صورتی که موارد منطبقی را پیدا 
کند، به مثابه ســرنخ های شناسایی 

تلقی می شود.
تمامی اطالعات به دســت آمده 
در شرایط تفحص و منطقه عملیاتی 
و همچنیــن کلیه اطالعــات مندرج 
در اظهارنامه خانواده ها هم بررســی 
می شود. به این صورت که تاریخ آخرین 

اعزام و محل تقریبی شهادت با محل 
کشــف پیکرها و عملیات های مرتبط 
تطبیق داده می شــود؛ زیرا همه این 
اطالعات باید همدیگر را تکمیل کنند 

تا به تأیید نهایی منجر شود.
مــواردی هم که به شناســایی 
منتهی می شود، طی نامه ای به معراج 
شهدا اعالم می شود؛ از این رو چنانچه 
پیکر شهید شناســایی شده قباًل در 
جایی دفن شــده باشــد، به خانواده، 
محل دفن شــهید را اعالم می کنند 
و اگر هم هنــوز تدفین پیکر صورت 
نگرفته باشــد، پیکر با نام به خانواده 

تحویل داده می شود.
بــه این ترتیب، همه شــهدایی 
که از ســال ۸۱ تاکنون در تفحص به 
دست آمده و مشخصه های شناسایی 
نداشــته باشــند و در هر گوشه ای از 
کشور به صورت گمنام دفن شده اند، 
پیش از دفن نمونه گیری های الزم برای 
آزمایش هــای ژنتیکی از آنها به عمل 
آمده اســت؛ از این رو این امید وجود 
دارد بــه مرور که این بانک اطالعاتی 
تکمیل می شود، شهدایی که طی این 
مدت به صورت گمنام دفن شــدند، 

شناسایی شوند.

* در حال حاضر، چه تعداد 
نمونه در اختیار مرکز قرار گرفته 

است؟
تقریباً سه هزار نمونه از شهدای 
گمنــام در اختیار داریــم که تعداد 
بسیاری از اینها پروفایل شده اند؛ این 
در حالی است که برابر آمارهای بنیاد 
شهید، بیش از ۶۰ درصد والدین شهدا 
)یکــی یا هر دو آنها( از دنیا رفته اند و 
متأسفانه به دلیل اقتضای شرایط سنی 
آنهــا این آمار رو بــه افزایش خواهد 
بود و اگر همت اساســی و تسریع در 
خانواده های  نمونه هــای  جمع آوری 
شــهدا صورت گیرد، این امید وجود 
دارد که چشم انتظاری پدران و مادران 

شهدا پایان یابد.
معضل اساســی که با آن مواجه 
هستیم این است که به طور متوسط 
تاکنون از ۵۰ درصد کل خانواده های 
شهدای گمنام و جاویداالثر نمونه گیری 
نشده  است که برای انجام نمونه گیری 
از آنها به همت و کار جهادی نیاز است 
تا بتوانیم بانــک اطالعات نمونه های 
ژنتیکی خانواده شهدا را تکمیل کنیم.
اکنــون این کار با تــالش اداره 
ایثارگران ســپاه در سراسر کشور در 
حال پیگیری است. بهداری سپاه هم 
در این زمینه همکاری هایی دارد، اما 
متأســفانه در برخی از استان ها فقط 
نمونه های ۱۰ تــا ۱۵ درصد خانواده 
شهدا را داریم و در برخی از استان ها 
هم باالی ۹۰ درصد خانواده شــهدا 
نمونه گیری شــده اند. برای نمونه در 
تهران فقط حدود ۳۰ درصد نمونه های 
ایــن خانواده ها را در اختیار داریم، در 
حالی که هر چه بانک اطالعاتی مرکز 
تکمیل تر باشد، شناسایی شهدا بیشتر 

میسر خواهد شد.

* این همکاری ها با نیروهای 
مسلح و دستگاه های دیگر مانند 

بنیاد شهید به چه صورت است؟
ایــن همکاری هــا در حد مورد 
انتظار ما نیســت؛ این در حالی است 
که طی شش سال اخیر از بنیاد شهید 
تقاضا داشتیم در قالب پایش سالمت 
خانواده شهدای گمنام این کار صورت 
گیرد و ما همچنان منتظر این همکاری 
هســتیم؛ زیرا از این نظر به شدت در 

مضیقه ایم.

البته، سپاه تا حد توان امکانات 
خــود را پــای کار آورده اســت، اما 
پیشرفت این اقدام هم در همه استان ها 
یکســان نیست. بر این اساس از تمام 
فرماندهان ســپاه های استانی دعوت 
می کنم با این خدمت آشنایی بیشتری 
حاصــل کنند و کمک کننــد تا کار 
تکمیل دریافــت نمونه خانواده ها، در 
ظرف مدتی کوتاه )دو ســه ماهه( با 
همت جهادی انجام شود تا ان شاء اهلل 
امسال بتوانیم بانک اطالعات ژنتیکی 
خانواده ها را تکمیل کنیم. این نکته را 
هم یادآور می شــوم که برای ما فرقی 
نمی کنــد که خانواده شــهدا متعلق 
به کدام نهاد؛ ارتش، ســپاه، جهاد یا 

بسیج باشد.

* برای اینکه زودتر به نتیجه 
رسانه های  طریق  از  چرا  برسید، 

عمومی اطالع رسانی نمی کنید؟
شاید فراخوان عمومی از طریق 
نمونه گیری،  انجــام  برای  رســانه ها 
آسان ترین راه حل باشد، اما مهم ترین 
دغدغه ما این اســت که اگر خانواده 
شهدا طی این مدت با تألمات روحی 
ناشی از شهادت فرزند یا همسر یا عزیز 
خود کنار آمده اند، برخورد ما انتظاری 
ایجاد نکند که به دلیل شرایط دیگر، 
قابل رفع نباشد؛ زیرا برای هر خانواده 
شهید گمنام سه حالت متصور است؛ 
اول اینکــه ممکن اســت پیکر این 
عزیز تا پیش از ســال ۸۱ )که هنوز 
فعالیت های این مرکز آغاز نشده بود( 
در تفحص به دســت آمده باشد و به 
صورت گمنام در یکــی از یادمان ها 
یا گلزارهای سراســر کشور دفن شده 
باشد که این یعنی اکنون نمونه ای برای 
تهیه پروفایل ژنتیکی از این گروه در 
اختیار نیست. البته این برنامه وجود 
دارد که پس از پایان یافتن نمونه های 
جاری، فرایندهای الزم برای دریافت 
مجوزهای شرعی و قانونی برای دریافت 

نمونه از این گروه طی شود.  
گــروه دوم مــواردی هســتند 
که همچنــان بایــد در تفحص های 
برون مرزی و طی برنامه های آینده به 
دســت آیند که بنابر آمار اعالم شده 
از سوی فرمانده کمیته جست وجوی 

مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح، 
حدود ســه تا چهار هزار شهید دیگر 

باید تفحص شوند.
گروه ســوم شهدایی هستند که 
ممکن است در یک رخداد مربوط به 
جنگ تحمیلی مانند انفجار یا افتادن 
در اروند و نظایر آن، دیگر پیکری از آنها 
به دست نیاید، به همین دلیل از اینکه 
به پدر یا مادر ســالخورده ای مراجعه 
شــود و بگوییم برای شناسایی شهید 
خانــواده نمونه گیری انجام می دهیم، 
اجتناب می کنیم؛ زیرا نمی دانیم شهید 
این خانواده جزو ســه حالت پیشین 
است، یا اینکه نمونه ای در مرکز دارد 
و چون ممکن اســت آن خانواده در 
اثــر ایجاد یک انتظــار جانکاه مجدد 
در اضطراب و تــب و تاب قرار گیرد، 
بنابراین برای پرهیز از ایجاد انتظاری 

که ممکن است بدون پاسخ بماند، یا 
پاسخ به گذشت زمان طوالنی ناشی 
از تکمیل تفحص و... موکول شــود، 
بهتر است در قالب برای نمونه پایش 
سالمت، نمونه گیری انجام شود و این 
هم می تواند در دیدار با خانواده شهدا 
یا اردوهــای زیارتی یا از طریق جلب 
همــکاری اعضای جوان تــر خانواده 

انجام شود.

* کار تفکیک و شناســایی 
جمعی  صورت  به  که   پیکرهایی 
انجام  کشف می شــوند، چگونه 

می شود؟
پیکرهایی که به صورت جمعی 
پیدا می شــوند، بــرای نمونه ممکن 
است در ســنگری چندین نفر با هم 
به شهادت رســیده باشند که پس از 
تفحص چون تفکیک آنها قدری مشکل 
اســت، تمامی اجزای پیکرها به این 
مرکز منتقل شده و در اینجا با کمک 
کارشناســان پیکرشناسی و آناتومی 
تمامی اجزای هر پیکر با دقت تفکیک 
و پس از تهیه پروفایل ژنتیکی، اجزای 
یک پیکر، در کنار هم قرار می گیرند.

در تفحص هــای برون مرزی نیز 
بــرای تفکیک پیکرهــای رزمندگان 
با نیروهای عراقی، حداقل  کشورمان 
۱۵ مؤلفه یا ویژگی مشتمل بر نوع و 
برندهای انواع البسه، تجهیزات انفرادی 
و مهمات همراه استفاده می شود و اگر 
در مواردی بر اساس مؤلفه های تعیین 
شده پیکری ایرانی یا عراقی بودن آن 
در منطقه تفحص شده مشخص نشود، 
تمام پیکرهای یافت شــده، به معراج 
شــهدا و از آنجا به این مرکز منتقل 
می شــوند و چنانچه با بررســی هایی 
کــه در این مرکز صــورت می گیرد 
مشخص شود پیکری متعلق به کشور 
ما نیســت، به وســیله معراج شهدا و 
کمیته جست وجوی مفقودین، به عراق 

فرستاده می شود.

* گاهی روی تابوت پیکرهایی 
که بــه صورت گمنام تشــییع 
می شوند سن شهید ذکر شده، آیا 

این سن حقیقی است؟
معموالً در برگه های تشخیصی، 
برمبنای ویژگی هــای آناتومیک یک 
دامنه ســنی با دقت ۲ تا ۳ سال درج 
می شــود که میزان دقــت این امر به 

مهارت کارشناس بستگی دارد. 

* ســخت ترین کار شما در 
به  مربوط  شهدا  پیکر  شناسایی 

کدام عملیات بوده است؟
نمونه گیری و شناســایی عمده 
شهدایی که در جزایر، حاشیه اروند یا 
مناطق باتالقی به ویژه شهدای غواص 
تفحص شدند را می توان از سخت ترین 

کارهای این مرکز دانست.
در  کــه  شــهدایی  بنابرایــن 
و  »ابوالخصیب«  »ابوفلوس«،  مناطق 
نمونه هایی که ســال گذشته و جاری 
در جزیره بوارین به دست آمد و امسال 
نیز این تفحص ها ادامه دارد و همچنین 
پیکرهایــی که از قــرارگاه نصرت در 
جزیره مجنون کشــف شد، از جمله 

نمونه های سخت محسوب می شوند.

مفقود  از  پیشگیری  برای   *
آینده  احتمالی  در حوادث  شدن 
چه تدبیری اندیشیده شده است؟
اکنون در بســیاری از کشورها، 
از نیروهای مسلح و کارکنان مشاغل 
پرخطر مانند خلبانان یا کســانی که 
به مناطق عملیاتی منتقل می شوند، 
نمونه های الزم برای انجام آزمایش های 
ژنتیک دریافت می شود تا در صورت 
مواجهــه با هر حادثه محتمل، امکان 
 ردیابــی و شناســایی آنهــا میســر

 باشد.  
در کشور ما نیز این فرصت فراهم 
شده و تقریباً برای تمامی نیروهایی که 
در خط مقدم مواجهه با دشــمن قرار 
دارند، پروفایل های ژنتیکی تهیه شده 
است. البته به آتش نشانان، امدادگران، 
خبرنگاران و دیگر مشاغلی که باید در 
صحنه های خطر حضــور پیدا کنند، 
نیز توصیه می کنم در سامانه ژنتیکی 
نمونه ای از آنها ثبت شــود تا در زمان 
بروز هرگونه حادثــه احتمالی، مورد 
بهره برداری قرار گیرد. بر این اساس، 
برای همکاری با ســتاد بحران کشور 

اعالم آمادگی کرده ایم. 
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همسر شهید مدافع حرم »سیدحسین فدایی«

به شهدا گفت خانواده ام را آورده ام آینده ام را ببینند!
 زینب محمودی / ســردار حسین فدایی 
از مدافعان افغانی حــرم حضرت زینب)س( بود 
که ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۴ در منطقه تک درخت 
نزدیک شهرک های نبل و الزهرا در حومه شمالی 
حلب هنگام عملیات پاک ســازی، بــر اثر انفجار 
ماشــین انتحاری تکفیری ها در مقر فاطمیون به 

شهادت رسید.
»زهرا هاشــمی« همسر شــهید می گوید: 

»حسین متولد افغانستان بود و در نوجوانی به ایران مهاجرت کرد. در دوران 
جوانی برای مبارزه با طالبان به تخار افغانســتان رفت و حدود یک ســال در 
افغانســتان بود و دوباره به ایران برگشت. حسین در جمع نیروهای جهادی 
با عمویم آشنا شد. چون همه خانواده اش افغانستان بودند، برای مرخصی به 
مشهد می آمد و با عمویم رفت و آمد داشت، تا اینکه زمینه آشنایی و ازدواج 
ما فراهم شد. من متولد سال ۱۳۶۲ هستم و همسرم ۹ سال از من بزرگ تر 
بود. سال ۸۰ ازدواج کردیم. سه فرزند حاصل زندگی ام با سیدحسین است. 

همسرم از ابتدا با شهید علیرضا توسلی فرمانده لشکر فاطمیون بود. هر 
دو از بنیانگذاران فاطمیون بودند. ســال ۹۲ بــه همراه ۲۲ نفر از رزمندگان 
افغانی برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( به سوریه رفتند و تیپ فاطمیون 
را تشــکیل دادند. زمانی که با همســرم ازدواج کردم ایشان پاسدار بود. روز 
خواستگاری به من گفت من یک مجاهدم و هر زمانی که نیاز شود در صحنه 
مجاهدت حاضر می شوم، شما این شرط من را قبول دارید؟ من هم پذیرفتم. 
حسین از سال ۹۲ مرتب به سوریه می رفت. بعد از تشکیل هسته اولیه 
فاطمیون، فرمانده سپاه حلب و مسئول محور حضرت ابوالفضل العباس)ع( شد. 
اوایل اســم جهادی اش »ابومحمود« بود، اما شهید توسلی)ابوحامد( به دلیل 
شجاعت همسرم لقب ذوالفقار)شمشیر بران( را برایش انتخاب کرد. می گفت 
در مقابل ظلمی که در حق مسلمانان و شیعیان می شود من دیگر نمی توانم 

سکوت کنم. ما به سوریه می رویم تا به داد اسالم برسیم.
سیدحسین فرمانده تیپ دوم فاطمیون در حلب بود. بعد از شهادتش از 
مســئولیت او آگاه شدم. یک روز من و بچه ها را به بهشت رضای مشهد برد. 
جلوی دوستان شهیدش گفت؛ من خانواده ام را آورده ام آینده ام را ببینند. یک 
روز جای من همین جا پیش شماست. روزهای آخر عمرش هم که به مزار شهدا 
رفتیم به من گفت اینجا داره پر می شه، من جا ماندم. چه کار کنم؟ گفتم هر 
چه خدا خواست همان می شود. پدر همسرم سابقه مبارزاتی با طالبان را در 
افغانستان داشت. اآلن که القاعده به شاخه های جبهه النصره در سوریه تبدیل 

شده همان رزمنده ها در سوریه با القاعده و تکفیری ها می جنگند. 
شهدا برای دل شان و برای هدف شان رفتند، می دانستند بعد از شهادت شان 
خانواده  های شان حامی شان را از دست می دهند، اما خانواده، نان و نام شان را 
فدا کردند تا اسالم زنده بماند. به افرادی که چیزی از اسالم و دفاع از مسلمانان 
نمی دانند می گویم اگر راست می گویید و استدالل تان این است که شهدا برای 

پول رفتند، شما هم بروید. 

چند سالی بود که پراید داشتم. 
تا اینکه تونستم با ارثیه پدرم دنا بخرم. 
یک روز فرمانده صدایم زد. سریع گفت: 
مبارکه. فقط از فردا برو فالن معاونت، 
کس دیگه ای رو برای محرومیت زدایی 
در نظــر گرفتم. پرســیدم برای چی؟ 
گفت: برای مزه دنا و مزه دنیا! تعجب 
کردم. گفت: محرومیت زدایی یکی رو 
می خواد که عمداً یا اجباراً از مزه دنیا 
صرف نظر کنه؛ یعنی کسی که فقر رو 
لمــس کنه تا با دل و جونش کار کنه. 
اآلن که دنا سوار شدی، دیگه نمی تونی 
سوار پراید بشی! سر این حرف خیلی 
با خودم کلنجار رفتم، ولی درست بود.

 مزه دنا و دنیا

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰99۰۰۳۳

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

ولــی امر در روز نیروی دریایی در دیــدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران بر از بین بردن ســایه هر نوع تهدید از سر ملت ایران 
با محوریت نیروهای مســلح تأکید داشــتند؛ از این رو هم اندیشی تریبون را در 
هجدهمین ایستگاه به این امر اختصاص دادیم و در ادامه جمع بندی دیدگاه های 

شما همراهان گرامی را بیان می کنیم.
اطاعت از ولی فقیه/ بســیاری از همراهان تکیه اصلی شان روی اطاعت از 
رهبری و ولی فقیه بود. »شــاه زمان ســاریخانی« از قنقری، »زهره شهریاری« از 
اهواز، »محمد فرخ« از نظرآباد، »دهقانی« و »حســنعلی عبدشیخی« از بوشهر، 

»رحیمیان« و »کاظم موسایی« از کوهرنگ چنین نظری داشتند.
تجهیز نیروهای مسلح/ اما جنبه تجهیزاتی و ایجاد آمادگی تسلیحاتی در 
نیروهای مســلح روی دیگری از این تهدیدزدایی بود که »زهرا رجبی« از شیراز، 
»علی شعبان« از بروجرد، »خدیجه ساریخانی« از خرم بید، »محسن کریمی« از 
سنندج، »فاطمه طالبی« از صفاشهر، »اله قلی کوشکی« از صفاشهر و »قاسمی« از 
بیرجند مطرح کردند. »علی عزیزخانی« از ابهر افزون بر تقویت و تجهیز نیروهای 

مسلح به تربیت نیروهای تراز انقالب هم اشاره کرده است. 
آمادگی معنوی/ برخی دیگر از همراهان هم بر موضوع آمادگی های معنوی 
و ایمان و توکل به خدا اشــاره دارند که »عادل شــکوری« از ارومیه، »علیرضا 
صبحانی نسب« از بوشهر، »فریبا قاسمی« از اردبیل، »محمد کریم زاده« از اصفهان 

و  »علیرضا حیدري« از بندر ترکمن از این جمله اند.
آمادگی رزمی و تجهیزاتی/ آمادگی های رزمی هم در کنار تجهیزات در پیام 
»مهدی فانی« از سمنان، »موسی الرضا حیدری« از مشهد، »سیدفرشاد شکیبا« 
از دهدشت، »زهره  اهلل یاری« از اصفهان و »معصومه آقایی« از همدان مطرح شد.

تمرکز بر قدرت موشکی/ اما قدرت موشکی در پیام »مجتبی اعتمادخواه« 
از قم و »حسین کوشکی« از صفاشهر مطرح شد.

اتحاد نیروهای مسلح/ از طرفی عده ای، همچون »علی اکبر فردوسی« از 
ســاری و »امیر رجبی فرد« از کاشان روی اتحاد نیروهای مسلح برای رسیدن به 

این هدف تأکید داشتند.
ســالح و دانش بومی/ اما بومی سازی دانش نظامی و فناوری تسلیحاتی 
و ســالح ها مسئله ای بود که »محمود لعلی« از اصفهان، »حیدر زوار« از ایالم و 

»غالمرضا استکی« از اصفهان مطرح کردند.
آمادگی همه جانبه/ کسب آمادگی های همه جانبه در حوزه های گوناگون 
بنا به دکترین آمادگی همه جانبه امامان انقالب اســالمی در پیام »ابراهیمی« از 
تهران مطرح شــده و »یونس اشــرفی« از مهاباد آماده بودن در همه زمینه ها را 

بیان کرده است.
روحیه ایثار/ وجود روحیه ایثار و از خودگذشــتگی هم راهکار »مصطفی 
اکبری« از داران و »مهدی پورپیرعلی« از نجف آباد برای دور کردن سایه تهدید 

از سر ملت ایران بوده است. 
دیگر دیدگاه ها /در میان دیدگاه های فراوان دیگر هم می توان به نظر »رضا 
پاشایی« از ارومیه اشاره کرد که معتقد است آمادگی همه جانبه و حضور در آب های 
آزاد و حضور در منطقه و فرامنطقه برای این منظور ضروری است. پاسخگویی مؤثر 
به تهدیدات در همان نقطه ایجاد تهدید را هم »علی محمدپور« از اردبیل در این 
امر مؤثر دانسته، »اصغری« از آذرشهر هم به الهام بخشی نیروی های مسلح برای 
همه مردم اشاره کرده است. نمایش اقتدار در داخل و خارج را هم »ولی دانایی« 

از تبریز بیان کرده است.
برندگان تریبون ۱8

»رضا پاشایی« از ارومیه/ »یونس اشرفی« از مهاباد 
 »شاه زمان ساریخانی« از قنقری

پرسش تریبون ۱9
چگونه مطالبات رهبر معظم انقالب از دستگاه های کشور را

 پیگیری کنیم؟

سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفت: حرکت در حوزه فضایی خوب شروع شد، اما چند سالی 
است که متوقف شده است. البته کارهایی انجام شده اما شتاب گذشته را ندارد. در حوزه فضایی منشأ پیشرفت هایی که حاصل شد بخش نظامی است. در این 

موضوع ۵۰ درصد مسئولیت بر عهده نظامیان است که آماده است و ۵۰ درصد دیگر بر عهده دستگاه هایی است که می خواهند از این صنعت استفاده کنند.

 صنعت فضایی 
معطل غیر نظامی ها!

دکتر توالیی، رئیس مرکز ژنتیک انسانی نور در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

هنوز سه تا چهار هزار شهید دفاع مقدس مفقود هستند

نقطهسرخط

پاسدارانخورشید

تریبون

معضل اساسی که با آن مواجه 
هستیم این است که به طور متوسط 
تاکنون از 50 درصد کل خانواده های 
شــهدای گمنــام و جاویداالثر 
نمونه گیری نشــده  است که برای 
از آنها به همت  انجام نمونه گیری 
و کار جهادی نیاز است تا بتوانیم 
ژنتیکی  نمونه های  اطالعات  بانک 

خانواده شهدا را تکمیل کنیم

نمونه گیری و شناســایی عمده 
شهدایی که در جزایر، حاشیه اروند یا 
مناطق باتالقی به ویژه شهدای غواص 
تفحص شدند را می توان از سخت ترین 
کارهای این مرکز دانست. شهدایی که 
در مناطق »ابوفلوس«، »ابوالخصیب«،  
جزیره بوارین وجزیره مجنون کشف 
نمونه های سخت  از جمله  شــدند، 

محسوب می شوند
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 آرش فهیــم/ احمدرضا 
دالوند، هنرمند گرافیســت و طراح 
مطبوعاتی که بــه تازگی دار فانی 
را وداع گفت، یکــی از رویش های 
هنــر انقــالب در دوران ســیطره 
شبه روشــنفکری بــود. دالوند، در 
دهه های گذشته، بیشتر در نشریات 
به اصطالح اصالح طلــب و همین 
طور مجامع هنری شبه روشنفکری 
فعالیت می کــرد. با وجود موفقیت 
روزافزون خود در ایــن عرصه، اما 
در ســال های اخیر گویی دریچه ای 
در دلش باز شــد و بدون هیچ سر 
و صدا و تظاهری، تغییر جبهه داد. 
آثار او در دوره های اخیر جشــنواره 
هنــر مقاومت، می درخشــیدند. او 
حتی با برعهده گرفتن ســردبیری 
مجله تخصصی »هــور« در زمینه 
هنرهای تجســمی، به صراحت و با 
شــجاعت از جریان های منحرف و 
آلوده انتقاد می کرد. برای کســانی 
که در فضای هنری تنفس می کنند، 
آشکار است که وقتی یک هنرمند از 
قبیله روشنفکران می بُرد و حتی از 
آنها انتقاد می کند، ناچار به پرداختن 
احمدرضا  می شود.  نیز  هزینه هایی 
دالونــد نیز به همین وضعیت دچار 
شــد، به گونــه ای که متأســفانه 
حتی پس از درگذشــتش، از سوی 
رسانه های زنجیره ای چندان تحویل 
گرفته نشد و مراسم تشییع پیکر وی 
نیز غریبانه برگزار شد! با اینکه یکی 
از درخشان ترین مقاطع کاری مرحوم 
دالوند در دو سه سال اخیر بود، اما 
این طیف از رســانه ها به طور کامل 
این واقعیت را سانســور کردند. اما 
مرحوم دالوند ـ به گفته دوستانش ـ 
همیشه تأکید می کرد که به عشق 
شهید آوینی به این فضا پیوسته و 
دل از تظاهر به روشــنفکری بریده 
است. همچنان که یک روز پیش از 
درگذشتش در گفت وگویی، دغدغه 
خود درباره هنر انقالب را به صراحت 

بیان کرده بود.
در مالقات جمعی از هنرمندان 
با دالوند که حدود ۲۴ ساعت پیش 
از وداع بــا عالم خاکی بر بالین وی 
انجام شــده بود، او از نگارش کتابی 
با عنوان »پیامی به تاریخ؛ بررســی 
رویش هــای هنر انقالب« خبر داده 
و درباره این کتاب گفته بود: »نسل 
دوم رویش هــای انقالب به تعریف 
و بزرگنمایی نیاز ندارد. نســل اول 
به دلیل مواجهه با شــرایط جنگ 
و انقــالب و دسیســه های داخلی، 
شــرایطی پیدا کرد که چهره شد، 
خوب هم چهره شــد، اشکالی هم 
نــدارد، اما نســل دوم رویش های 
انقالب چهره نیستند و ما روی اینها 

کار می کنیم.«
و  روشــنفکری  مدعیــان  از 
غربگراها انتظاری نیســت؛ کار آنها 
سانسور و بایکوت هنرمندان متعهد 
است. اما باید از خودمان نیز انتقاد 
کنیم که چــرا هنرمندان انقالبی و 
ارزشــی و به ویژه رویش هایی که با 
اختیار و آگاهی به جبهه هنر انقالب 
می پیوندند را در زمان حیات شــان 
تنها می گذاریم و کمتر سراغ شــان 

می رویم؟

دالوند؛ رویش هنر انقالب

sobhesadegh@iran.ir
ssweekly.ir
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 ستاره زمین
ستاره شباهنگ!

گمان نکن که فخر آسمانی
ســتاره ای را می شناسم که تاج سر 

اهل زمین است
که نه تو و نه هیچ ستاره ای به گرد 

پایش نمی رسد
حتی اگر شباهنگ باشد...

ستاره!
همه افتخار تو این است که ساعاتی 

زینت آسمانی
و البته، ابزار بازی کودکان

که شــب ها با انگشتان کوچک شان 
نشانه می روندت

و تو را سهم خود می کنند
اما ستاره زمین، نه شب،  که شبانه روز 

با ماست
میان ما و همه جا در کنار ما...

ستاره! تو در دامن آسمانی
او در قلِب اهل زمین

خودت بگو؛ تو کجا و ســتاره زمین 
ما کجا...؟!

ســتاره این ســیاره یک پارچه نور 
است و امید

آسمان هم به آن معترف است
و می آید روزی که

ســتاره های دامنش را یکجا بتکاند 
پیش پاهای تک ستاره زمین ما

قرارمان باشد همان وقت؛  ستاره باران 
قدومش

حسنختام

صادقانهصبحانه
تلخند

 زیبایی و خودپسندی
حضرت محمد)ص( به ابوذر فرمودند: هر 
کس بمیرد و در دلش ذّره ای تکّبر باشد، بوی 
بهشت را استشمام نمی  کند. ابوذر گفت: ای 
رسول خدا! من زیبایی را دوست دارم، حّتی 
دوست دارم بند تازیانه  ام و دوال کفشم زیبا 
باشد. آیا از این حالت بیم کبر و خودپسندی 
می  رود؟ پیامبر)ص( فرمودند: دلت را چگونه 
می  یابی؟ عرض کرد: آن را شناســای حّق و 
آرام گرفتــه بدو می  یابم. فرمود: کبر و تکبر، 
آن است که حّق را فروگذاری و به ناحّق روی 
آوری و به مردم با این دید نگاه کنی که هیچ 
کس آبرویش چون آبروی تو و خونش چون 

خون تو نیست.
بحاراالنوار، ج 77، ص 90

حرفتوحرف

 تفسیر ظریف بر ظرف تقصیر
پس از اینکه جمله »دولت نباید برجام را بزک می کرد و توقع مردم را باال 
می برد« از جناب ظریف در رســانه ها نقش بســت، بر آن شدیم برای جلوگیری 
از سوءاســتفاده های احتمالی، تفســیرهای دلواپس شکن خود را از این جمله به 

عرض برسانیم: 
۱ـ آرایش زیاد برای پوســت برجام ضــرر دارد. ضمناً چیزی را که خودش 
خوشگل است آرایش نمی کنند. شما تا حاال دیده ای کسی اوبامای مؤدب و باهوش 

را بزک کند؟ ما که ندیدیم.
 ۲ـ وقتی چیزی را بزک کردید، هماهنگ کنید که ترامپی، کســی، آب و 
صابون نیاورد بشویدش. حاال برجام هیچ، شما یکی از همین شاخ های اینستاگرام 

را بگیر بشور؛ ببین چی می شود.
 ۳ـ فایده هر برجام در حد ۳ تا ۴ انتخابات است. شما یک برجام نوشته ای 

می خواهی تا چهل انتخابات دیگر بله؟ اصاًل هم نخیر.
 ۴ـ دولت خودش نباید چیزی را بزک کند که بعداً تویش بماند. این همه 

یارانه داده ایم به »امضای کری تضمین است« پس برای چی؟
نتیجه: اگر توقع تان باال رفته خب به جهنم، بروید یک جای کم توقع پیدا 
کنید، وااّل.                                                                   محمد کوره پز

 مهدی امیدی/ دهه ۶۰ و 
دوران دفــاع مقدس، یکی از مقاطع 
درخشــان تاریخ ملت ایران اســت؛ 
دورانی که برای نخســتین بار پس 
از چند ســده، جنگــی همه جانبه و 
مهیب علیه ملت ایران تحمیل شد؛ 
اما نه تنها ذره ای از خاک وطن ما به 
یغما نرفت که بزرگ ترین حماسه ها 
و اســوه ها از دل ایــن جنــگ و در 
این دهه ظهــور کردند. با این حال، 
شبه روشنفکرها همواره آن دوران را 
تحقیر کــرده و زیبایی های آن دوره 
را سانســور کرده انــد. فیلم »بمب؛ 
یک عاشقانه« به کارگردانی »پیمان 
معادی« تازه ترین فیلمی اســت که 
فضــای جامعه ایــران در آن دوران 
را روایــت می کند. این فیلم، اگرچه 
نگاهی متعادل به تأثیر دفاع مقدس بر 
مردم ایران دارد؛ اما با لحنی شعارزده 
و دور از واقعیت، شعائر انقالبی را هم 

هدف تمسخر قرار داده است.
خالصه داســتان فیلم »بمب« 
به این شــرح اســت که ایرج ناظم 
یک مدرســه در شــهر تهــران، در 
با همســرش  دوران موشــک باران 
دچار اختالف و قهر شده است. آنها 
به قدری از زندگی ســیر هستند که 
حتــی موقع آژیر قرمــز نیز خانه را 
ترک نمی کننــد. البته بخش عمده 
فیلم، در مدرسه ایرج اتفاق می افتد. 
جایی که مدیر مدرســه، با تندی و 
بداخالقی، دانش آموزان را مجبور به 
سر دادن شعارهایی، چون »مرگ بر 
آمریکا« و »جنگ جنگ تا پیروزی« 
می کند. او شاگردان مدرسه را مجبور 
می کند این شعارها را دور تا دور دیوار 
حیاط مدرسه نیز طراحی کنند، هر 
کس هم در این کار کوتاهی کند، با 
گوشمالی و کتک های مدیر انقالبی 
مواجه می شود. یکی از دانش آموزان 

که همسایه ایرج است، در کشاکش 
موشک باران ها و رفت وآمد به زیرزمین 
همراه دیگر ساکنان ساختمان، عاشق 
دختر یکی از همســایه ها می شود. 
برخــالف دیگــران، او از آژیر قرمز 
و موشک باران خوشــحال می شود، 
چون می تواند دختــر را ببیند. این 
پسر نوجوان آرزو می کند که جنگ 
و بمباران شــهر هیچ وقت به پایان 
نرســد تا این ماجرای عاشــقانه هم 

ادامه داشته باشد.
»بمب؛ یک عاشــقانه« از نظر 
محتوایی دو لبــه دارد. یک لبه آن 
برخالف فیلم هایی که شبه روشنفکران 
می ســازند، فضایی نوســتالوژیک و 
دوست داشــتنی از ایران در دهه ۶۰ 
و هنگامه جنگ و موشک باران ارائه 
می دهد. ترسیم فضای جنگ زده در 
قالب داستانی عاشقانه، به تلطیف این 
موقعیت کمک کرده است. این بار به 
جای القای ترس و هراس، یک پسر 
بچه به درکی زیبا و دلپذیر از جنگ 
می رسد. جنگ و بمباران از نگاه او، 
دیگر حادثه ای تلخ و خونبار نیست؛ 

بلکه فرصتی برای دلدادگی است.
اما لبه دیگر فیلم که بیشتر به 
ساخته  خارجی  جشنواره های  قصد 
شده، حمله به شعارهای انقالبی است. 
انتخاب یک فرد عصبی و تندخو و در 
عین حال پخمه در نقش مدیر مدرسه 
گویــای نگاه بیمار فیلم به بخشــی 
از آرمان های ملی و انقالبی اســت. 
مدیری که هم شــمایلی طنزآمیز و 
نادان دارد، هم بدخلق و زورگوست 
و همیشــه نیز در حال »مرگ بر...« 
گفتن دیــده می شــود، یک روش 
کلیشه ای و سطحی برای حمله به این 
شعارهاست. در واقع، پیمان معادی 
بیش از آنکه شــعائر استقالل طلبانه 
و ظلم ســتیزانه را تخریب و تحقیر 
کند، نشان می دهد توان پرداختن به 
چنیــن کاری را با روش دراماتیک و 
هنرمندانه ندارد. به همین دلیل هم 
فیلم او دو پاره شده است. بخش هایی 
کــه داســتانی عاشــقانه را نمایش 
می دهد و بر مدار سانتیمانتالیســم 
و احساســات گرایی مفــرط به یک 
داستان ملودرام را تعریف می کند و 

بخش هایی سیاست زده و شعاری که 
به هجو شعارهای انقالبی اختصاص 
یافته اســت. این ســاختار دو پاره، 
اصلی ترین دلیلی است که سبب شده 
فیلم »بمب؛ یک عاشقانه« از نظر فرم 
سینمایی، اثری زیر متوسط و ضعیف 

ارزیابی شود.
اصلی تریــن ضعف ایــن فیلم، 
فیلم نامه آشــفته، بی منطق و بدون 
چفت و بســت اســت. رابطه سرد و 
قهر ایرج و همسرش که در نهایت به 
آشــتی و گرما تبدیل می شود، یکی 
از روایت های اصلی فیلم است؛ اما از 
ابتدا معلوم نیست که چرا این زن و 
شوهر، به این مشکل مبتال هستند و 
دلیــل دوری عاطفی آنها از یکدیگر 
چیست. در ادامه فیلم نیز مشخص 
نمی شــود چرا روابط شان به گرمی 
می گراید! بی کارکرد بودن این بخش 
از فیلم هم یک مسئله است. اصالً چرا 
چنین ماجرایی در فیلم قرار گرفته 
و ارتبــاط آن با دیگــر اتفاقات فیلم 
چیست؟ هرچند انتخاب زوج معادی ، 
لیال حاتمی، یادآور فیلم »جدایی نادر 

از سیمین« است و احتماالً کارگردان 
با چنین انتخابی خواسته هوشمندی 
خود را در ادای دین به آن فیلم نشان 
دهــد! اما در نهایــت، همین کار به 
ظاهر هوشمندانه به اصلی ترین ضعف 
ساختاری این فیلم تبدیل شده است.
کشــاکش  در  فیلم  داســتان 
امتحانــات پایــان ســال می گذرد. 
دارند  مســئوالن مدرســه تصمیم 
امتحانات را زودتــر از موعد برگزار 
کننــد تا از آن وضعیت رها شــوند. 
اواخر  باید  بنابراین، زمان داســتان 
بهار باشــد؛ اما فضایــی که در فیلم 
می بینیم، شبیه اواخر زمستان است 
و هوای ابری و بارانی و لباس گرم بر 
تن آدم های فیلم، با زمان داســتان 

تناقض دارد!
از ســویی، جهان بینی فیلم نیز 
دچار دوگانگی اســت؛ یعنی فیلم از 
یک ســو وضعیت دشــوار و توأم با 
عشــق و امید آدم هــا در میانه یک 
جنگ ســخت و دشوار را به نمایش 
گذاشته است و از سوی دیگر مبارزه 
و شــعار علیه همــان دولت هایی را 
هجو کرده اســت کــه این جنگ را 
به وجــود آوردند! این تناقض فکری 
و ایدئولوژیک البتــه در کل جریان 
مدعی روشنفکری جریان دارد. آنها 
معموالً جنگ و خشــونت را نفرین 
می کنند؛ اما هیــچ گاه حاضر به کار 
یا خلق آثار هنری علیه خشن ترین 
و جنگ افروزترین دولت ها نیستند. 
فیلــم پیمان معــادی نیز در همین 
زمینه قابل ارزیابی اســت. از سویی، 
فضای اجتماعی به نمایش درآمده در 
فیلم بی هویت است و به ویژه موسیقی 
خارجی الصاق شــده به فیلم، هیچ 
تناسبی با فضای دهه ۶۰ ایران ندارد 
و آن را به فیلم های جنگی ایتالیایی 

شبیه کرده است.

نگاهی به فیلم »بمب؛ یک عاشقانه« به کارگردانی پیمان معادی

بمب مشقی در باتالق شعارزدگی

 یاد نیک
برای آدم ها

چه آنها که برایت عزیزند
و چه آنها که فقط دوستند

خاطره های خوب بساز
آنقدر برای شان خوب باش که اگر 

روزی گذاشتی و رفتی
در کنج قلب شــان جایی برایت 

باشد
تا هر از گاهی بگویند: کاش بود

هر از گاهی حســرت بخورند که 
چرا نیستی

هر از گاهی دلتنگ بودنت شوند
و به نیکی از تو یاد کنند

کتیبهسبز

سریال کمال تبریزی
 برای رمضان 98

ســازنده »لیلــی بــا من اســت« 
کارگردانــی یکی از ســریال های ســیما 
 بــرای مــاه مبــارک رمضــان را برعهده

 گرفت.
این ســریال که »الف ویژه« نام دارد، 
ابتــدا قرار بود محمدرضــا هنرمند آن را 
 بســازد؛ اما در نهایت بــه تبریزی واگذار

 شد.
این سریال زاییده تخیل نویسنده است 
و در زمان حال اتفاق می افتد؛  اما سوژه بک 
گراندی در تاریخ دارد که مخاطب را با فلش 
بکی به گذری تاریخی می برد. ژانر سریال 

نیز کمدی است.
»الف ویــژه« به نویســندگی حامد 
افضلی ســریالی ۲۶ قســمتی اســت که 
قرار اســت رمضان ۹۸ از شبکه یک سیما 

پخش شود.

استقبال از 
»قصه دلبری«

استقبال مخاطبان از »قصه دلبری« 
همچنان ادامه دارد.

داســتان  دلبری«  »قصــه  کتــاب 
زندگــی عاشــقانه شــهید مدافــع حرم 
محمدحســین محمدخانــی اســت که 
بــه نقل از همســر این شــهید و به قلم 
محمدعلــی جعفری به همت انتشــارات 
 روایت فتح در ۱۸۴ صفحه به چاپ رسیده

 است.
چاپ اول کتاب قصه دلبری در سال 
۱۳۹۶ راهی بازار نشــر شــد که اکنون با 
اســتقبال مخاطبان به چاپ ششم رسیده 

است.
محمدحســین محمدخانــی متولد 
۱۳۶۴ تهران اســت که در جریان دفاع از 
حریــم آل اهلل در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ در 

حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

درسنامه وصیت نامه
 امام خمینی)ره( رونمایی شد

 در مراسمی با حضور حجت االسالم 
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در ســپاه 
امام  از کتــاب »درســنامه وصیت نامــه 
خمینــی)ره(« رونمایی شــد. این کتاب 
شامل هفت فصل موضوعی از جمله مقدمه 
وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی)ره(، 
ماهیت شناســی انقالب اسالمی، شناخت 
توطئه های دشمن، رهبری قوای سه گانه، 
مراکــز تعلیم و تربیت، نیروهای مســلح، 
رســانه ها، اقتصاد اسالمی، امت اسالمی و 
جریان شناسی اسالم آمریکایی و ضد انقالب 
است. این کتاب ویژه تدریس در دانشگاه ها و 
حوزه های علمیه به قلم محمدحامد حرزاده 
به نگارش درآمده و  از سوی انتشارات علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد منتشر شده 
است.نرم افزار تلفن همراه درسنامه نیز در 

پایگاه »مایکت« بارگذاری شده است.

خواننده مشهور
 علیه رژیم صهیونیستی

راجــر واترز،خواننده مشــهور بازخوانی 
آثارش در ســرزمین های تحت  اشــغال رژیم 
صهیونیســتی را ممنوع کرد. وی گفته است: 
»خوانــدن ترانه های من در اســرائیل، کاری 
ناجوانمردانه است.« او در توئیتر خود نوشت: 
»..از اینکه دیدم برای اجرا در تل آویو، حیفا و بئر 
شوع )بئر سبع( در روزهای چهار، پنج و شش 
ژانویه برنامه دارید جا خوردم. لطفاً این کار را 
نکنید. خواندن ترانه های من در برابر شنوندگان 
تفکیک شــده در اسرائیل و مشارکت در پاک 
کــردن ]چهره[ نژادپرســت و آپارتاید دولت 
آن کشــور، کاری غیر منطقی و ناجوانمردانه 
اســت....« به گزارش نشــریه صهیونیســتی 
»هاآرتــص«، گروه »تجربه های پینک فلوید« 
پس از انتشار این انتقادها و همچنین شکایات 
کاربران حامی جنبش تحریم رژیم صهیونیستی 

برگزاری این کنسرت را لغو کردند.

فراخوان طنزپردازی برای تیتر »امضای کری تضمین است«!
همزمان با سومین سالروز انتشار تیتر »امضای کری تضمین است« ستاد گرامیداشت این روز 
برای نام گذاری این واقعه فراخوان داد. این ستاد که زیرمجموعه باشگاه طنز انقالب اسالمی آغاز به 
کار کرده، در این فراخوان از آحاد ملت شریف ایران خواسته است عنوان مناسبی را برای نامگذاری 
روز اول دی که سالگرد انتشار این تیتر است، پیشنهاد دهند. در این فراخوان آمده است: »اکنون 
در آســتانه دومین سالروز انتشار تیتر تاریخی و ماندگار روزنامه وزین شرق قرار داریم. تیتری که 
تاریخ روزنامه نگاری، روشــنفکری، حقوق و روابط بین الملل، تجربه گرایی، مادی گری، غرب زدگی 
و غرب پرســتی را به قبل و بعد از خود تقســیم کرد. روا نیست که این داشته بزرگ جریان شبه 
روشــنفکری و نماد هویتی جامعه غرب زدگان ایرانی را فراموش کرده و آن را پاس نداریم. لذا از 
آحاد ملت شــریف ایران که در این ســال ها با گوشت و پوست خود درک کرده اند »امضای کری 
تضمین اســت« دعوت می شود با توجه به لزوم ثبت این روز تاریخی در تقویم و حافظه ایرانیان، 

اسامی پیشنهادی خود را برای نامگذاری این روز بزرگ و خجسته اعالم کنند.«

 حاشیه های تئاتر ادامه دارد از جوالن کاله گیس تا بلیت نجومی
فضای تئاتر کشور همچنان درگیر حاشیه های اخالقی و اقتصادی است.

چند روز پیش، رسانه ها از اجرای یک نمایش با اقتباس از یکی از نمایشنامه  های خارجی خبر 
دادند که انحرافات اخالقی و همجنس گرایی را تبلیغ می کند.

اعتراض علما به اســتفاده گسترده از کاله گیس زنانه در نمایش ها نیز یک اتفاق دیگر در این 
عرصه بود. طی سال های اخیر، برخی از نمایش ها برای دور زدن حجاب، از کاله گیس برای بازیگران 
زن استفاده کرده اند. این مسئله، اعتراض یکی از مراجع تقلید عظام را برانگیخت. آیت اهلل سبحانی 
در ایــن بــاره اعالم کرد: »اخیراً اطالع پیدا کردیم که در تهران بانوان با کاله گیس در صحنه تئاتر 
بازی می کنند که فوراً به مســئوالن وزارت ارشاد تذکر دادیم تا جلوی آن گرفته شود؛ این کار در 
جمهوری اســالمی شایسته نیست.« اما قیمت بلیت یک نمایش اشرافی بار دیگر خبرساز شد. در 
یکی از نمایش های در حال اجرا، بلیت برای هر نفر، ۲۵۰ هزار تومان فروخته می شود که این یک 

رقم نجومی و غیر متعارف محسوب می شود.

اخبارفرهنگی

 خواهر همیشه هست
هر جا که خواهری است، برادر همیشه هست

دنبال هر برادر، خواهر همیشه هست
این جذبه های عشق تمامی نداشته

دلدادگی میان دو دلبر همیشه هست
تا مرو از مدینه، مسیر محبت است

این جاده های نور معطر همیشه هست
معصومه زینب است و رضا جز حسین نیست

ترکیب های عشق برابر همیشه هست
با بودن شفیعه، قیامت به کام ماست

گرچه هراس عرصه محشر همیشه هست
پیداست در حریم تو اجالل فاطمه

جاری به صحن های تو کوثر همیشه هست
باید که تو مراقبت از پهلویت کنی

دیوارهای کوچه و آن در همیشه هست
در ذهن پرنیانی اوالد فاطمه

آن خاطرات زخمی مادر همیشه هست
از وقتی آمدی تو به قم با قبیله ات

اطراف تو والیی و یاور همیشه هست
تا که نسیم هست، بوی زلف می رسد

باالتر از سر همه یک سر همیشه هست
بازار داشت قم، تو که آنجا نرفته ای... 

در روضه ات اشاره به معجر همیشه هست

رضا رسول زاده
شاعر

داستانک

با هم و بی  هم
وارد خانه شدم. خواهرم، سمیرا تکرار برنامه خندوانه را تماشا می کرد، پدر 
و مادرم هم مشغول صحبت کردن با یکدیگر بودند. تا چشم شان به من افتاد با 
نگاهــی عجیب و چهره ای عبوس مــن را دنبال کردند. همه وجودم را دلهره فرا 
گرفت، به طرف شــان رفتم، همین که نزدیک شــدم و خواستم بنشینم مادرم 
صفحه گوشی اش را خاموش کرد و با عصبانیت گفت: »برو اتاقت، همین اآلن...«
من هم با ناراحتی و البته کمی دل نگرانی به سمت اتاقم رفتم؛ خیلی طول 
نکشــید که سمیرا به اتاقم آمد و با دست هایش دستم را گرفت و گفت: »آبجی 
جونم، تو را خدا گریه نکن، اشکالی نداره، همه چیز درست مثل روز اولش می شه، 
شــکر خدا به خیر گذشته.« یهو دلم هّری ریخت،  گفتم: »سمیرا منو ِدق مرگ 
کردی، مگه خبری شــده که من از اون بی خبرم؟!« خواهرم با تعجب گفت: »وا 
یعنی تو از ماجرای مامان خبر نداری؟« گفتم: »نه، خدای نکرده برای مامان دور 
از جونش اتفاقی افتاده؟!« ســمیرا هم که حال منو اینجوری دید،  شروع کرد به 
تعریف و گفت: »جونم واست بگه که این اتفاقات بر می گرده به چند شب پیش 
که خونه عمو رفتیم... یادته دختر عمو شقایق بعد اینکه ما از اونجا رفتیم، حالش 
بد شد؛ به قدری که بیمارستان بستری شد و حتی فردا صبحش هم به مدرسه 
نرفت؟! کبری راستش را بگو،  اون شب چی به دختر عمو گفتی؟!« من هنوز گیج 
و گنگ بودم که سمیرا ادامه داد: »حاال از صبح تا حاال یه سری آدمای ناشناس به 
مامان زنگ می زنن؛ نمی دونم چی به مامان می گفتن که مامان برافروخته می شد، 
تماس هــا را قطع می کرد و مــدام گریه و زاری می کرد. فقط این رو فهمیدم که 
بحث عکس تو و مامان هم این وسط مطرح بود. تا اینکه مامان به بابا زنگ زد. 

خوب که به حرف های مامان گوش دادم،  شنیدم که داشت به بابا می گفت، 
یه ســری افراد از خدا بی خبر که اونا را اصاًل نمی شناســم، درخواست های غیر 
معقول و زننده ای از من دارن و هر چی شایسته خودشون هست، به من می گن.
خالصــه بابا اومد و به اتفاق مامان به مرکز پلیس فتا رفتن تا درخواســت 
شکوائیه ای بنویسن. البته خداروشکر خیلی فوری پلیس فتا، مجرمان رو شناسایی 
و دستگیر کرد و به گفته یکی از اونها به یک نکته عجیبی و غیر باوری رسیدند 
و اون هم اینکه تنها کسی که شماره تلفن مامان رو به همراه عکسش برای این 

آدم های آلوده فرستاده بود، کسی نبود جز رامین.«
گفتم:  »رامین کیه؟ من که نمی شناسمش...«

سمیرا گفت:  »رامین همکالسی و هم دانشگاهی دختر عمو شقایِق، آره درست 
شنیدی دختر عمو ازش خواسته بود یه کاری بکنه که تو را به نوعی نقره داغ بکنه، 
اون هم شماره همراه و عکس مامان و تو را تو شبکه اجتماعی منتشر کرده بود.«

***
پدر و مادر کبری به دلیل روابط خویشــاوندی، شــکایت خودشان را پس 

گرفتند و پدر و مادر شقایق را در جریان امور قرار دادند. 
شوخی و لج  و لج بازی آن هم با دستاویز قرار دادن اطالعات شخصی افراد 
می تواند آسیب های جبران ناپذیری در پی داشته باشد. در مواجهه با محیط واقعی 

و مجازی بیشتر احتیاط کنیم و مراقب باشیم.

وطنفروشیدخترخیابانانقالب


